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Parabeniza o Senador Maguito Vilela por homenagear Juscelino Kubitschek. 
Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senador Antonio Carlos Magalhães. 458 

 
Associa-se às homenagens que o Senador Maguito Vilela e sua cidade natal, 
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Afirma a importância de Salvador Allende, para a história da América do Sul. 
Senador Arthur Virgílio. 237 
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Geraldo Mesquita Júnior. 240 
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Chile, conduziu o seu mandato. Senadora Serys Slhessarenko. 242 
 
Lembra o segundo aniversário dos atentados terroristas às torres do World Trade 

Center e ao Pentágono e presta sua homenagem aos brasileiros falecidos em razão dos 
atentados. Senador Hélio Costa. 410 

 
Homenageia os 30 anos da morte do ex-Presidente chileno Salvador Alende. 

Senadora Serys Slhessarenko. 498 
 

(ICMS) 
 
Comenta a arrecadação do ICMS do Estado do Amapá no período 2002-2003, 

em esclarecimento ao pronunciamento do Senador João Capiberibe. Senador Papaléo 
Paes. 553 

 
IDOSO 

 
Faz considerações sobre proposições em tramitação no Senado Federal que 

trata das questões relativas aos idosos. Senador Valmir Amaral. 585 
 

INAUGURAÇÃO 
 
Comenta sua participação, como representante do Senado Federal, na 

solenidade de inauguração do Memorial JK, na cidade de Jataí/GO. Senador Valmir Amaral. 520 
 

ÍNDIO 
 
Revela sua vontade que seja elaborada uma nova política indígena. Aparte ao 

Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Augusto Botelho. 103 
 
Fala sobre a política indigenista do Brasil e faz referências à sentença judicial 

que emancipa um índio da tutela da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 461 

 
Solidariza-se com o discurso do Senador Mozarildo Cavalcanti que trata da 

Política Indigenista. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Augusto Botelho. 462 
 

INDÚSTRIA 
 
Faz uma apreciação sobre a crise financeira e administrativa do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Senador Valmir Amaral. 209 
 

ISENÇÃO FISCAL 
 
Justifica projeto de lei, de sua autoria, que concede isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados a veículos e equipamentos adquiridos pelos Municípios e pelo 
Distrito Federal. Senador Aelton Freitas. 171 

 
JUDICIÁRIO 

 
Necessidade de maior participação do Poder Judiciário nos conflitos entre a 

União e os Estados. Senador Marco Maciel. 416 
 
 
 



 7 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 
Participação de S.Exa., como representante do Senado, na Conferência do 

Fórum Estadual do Trabalho, realizada no Rio Grande do Sul. Senador Paulo Paim. 564 
 

MEDICAMENTO 
 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Arthur Virgílio. 076 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Tião Viana. 077 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Jefferson Péres. 078 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Aloizio Mercadante. 078 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador José Agripino. 080 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Hélio Costa. 080 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Almeida Lima. 081 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senadora Ideli Salvatti. 082 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Tasso Jereissati. 083 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
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regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Ney Suassuna. 083 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Álvaro Dias. 084 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Arthur Virgílio. 085 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Almeida Lima. 087 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador José Agripino. 087 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Jefferson Péres. 088 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Tião Viana. 089 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Eduardo Azeredo. 090 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Antonio Carlos Magalhães. 090 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Renan Calheiros. 091 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. Senador Aloizio Mercadante. 091 

 
Fala da importância dos medicamentos genéricos. Senadora Lúcia Vânia. 200 
 

MEIO AMBIENTE 
 
Comenta os problemas da gestão dos resíduos sólidos, envolvendo o 

acondicionamento, a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos. Senador 
Augusto Botelho. 109 
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Aplaude o pronunciamento do Senador Augusto Botelho por apresentar o grave 
problema da gestão dos resíduos sólidos. Aparte ao Senador Augusto Botelho. Senador 
Garibaldi Alves Filho. 110 

 
Cumprimenta o Senador Augusto Botelho pela sua preocupação com a 

problemática do lixo. Aparte ao Senador Augusto Botelho. Senador Eduardo Azeredo. 110 
 
Demonstra sua preocupação com a degradação da biodiversidade do cerrado 

brasileiro e comunica sua participação no terceiro Encontro Verde das Américas, entre os 
dias 8 a 10 de setembro do corrente ano. Senadora Serys Slhessarenko. 554 

 
MENSAGEM 

 
Mensagem da Presidência nº 180, de 2003 (nº 429/2003, na origem), de 2 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 13, de 2003-CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar 
no valor de seis milhões, cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais, para 
reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente, sancionado e transformado na 
Lei nº 10.725, de 2 de setembro de 2003. 001 

 
Mensagem da Presidência nº 181, de 2003 (nº 430/2003, na origem), de 2 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 21, de 2003-CN, que abre aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos Transportes e da 
Defesa, crédito especial no valor global de trinta milhões cinqüenta e sete mil cento e 
setenta e dois reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 
10.726, de 2 de setembro de 2003. 001 

 
Mensagem da Presidência nº 182, de 2003 (nº 431/2003, na origem), de 2 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 22, de 2003-CN, que altera a redação 
do item 4 do Quadro VI da Lei nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que estima a receita e 
fixa a despesa da União para o exercício de 2003, sancionado e transformado na Lei nº 
10.727, de 2 de setembro de 2003. 001 

 
Mensagem da Presidência nº 183, de 2003 (nº 432/2003, na origem), de 2 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 27, de 2003-CN, que abre ao 
Orçamento de Investimento, para 2003, em favor da Caixa Econômica Federal – CEF, 
crédito especial no valor total de trezentos mil reais, para os fins que especifica, sancionado 
e transformado na Lei nº 10.728, de 2 de setembro de 2003. 001 

 
Mensagem da Presidência nº 184, de 2003 (nº 433/2003, na origem), de 2 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 28, de 2003-CN, que abre ao 
Orçamento de Investimento, para 2003, em favor da Caixa Econômica Federal – CEF, 
crédito suplementar no valor total de cinqüenta e cinco milhões e seiscentos mil reais, para 
os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 10.729, de 2 de setembro de 
2003. 002 

 
Mensagem da Presidência nº 185, de 2003 (nº 436/2003, na origem), de 3 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 17, de 2003-CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Cidades, 
crédito especial no valor de vinte e quatro milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e 
vinte reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 10.730 de 3 de 
setembro de 2003. 002 

 
Mensagem da Presidência nº 186, de 2003 (nº 437/2003, na origem), de 3 do 

corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 18, de 2003-CN, que abre ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial 
no valor de cento e trinta e nove milhões e novecentos mil reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei nº 10.731, de 3 de setembro de 2003. 002 

 
Mensagem da Presidência nº 188, de 2003 (nº 445/2003, na origem), de 5 do 

corrente, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Francisco de Oliveira 
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Filho para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT, para cumprir o mandato restante de Reinaldo Alves Costa Neto. 007 

 
Mensagem da Presidência nº 488, de 2003, que nos termos do art. 61 da 

Constituição, submete à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da 
Justiça Federal, crédito especial no valor de R$17.000.000,00, para os fins que especifica”. 406 

 
Mensagem da Presidência nº 190, de 2003, (nº 459/2003, na origem), que 

comunica a ausência do Presidente da República no dia 16 do corrente, a fim de participar 
em Cartagena, do 40º aniversário de criação da Organização Internacional do Café. 536 

 
Mensagem da Presidência nº 107, de 2003 - CN, (nº 460/2003, na origem), que 

encaminha as informações complementares ao Projeto de Lei Orçamentária para 2004 e o 
plano de aplicação dos recursos das agências oficiais de fomento. 643 

 
Demonstra seu apoio à aprovação da Mensagem 179, de 2003, do Poder 

Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito externo entre a prefeitura de 
Porto Alegre e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, destinada a 
financiar, parcialmente, o Programa Integrado Zona Norte. Senador Paulo Paim. 675 

 
MULHER 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 
Senadora Serys Slhessarenko. 449 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 
Senadora Lúcia Vânia. 449 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 
Senadora Fátima Cleide. 450 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. Senador 
Mão Santa. 450 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. Senador 
Leonel Pavan. 451 

 
Demonstra sua posição quanto a homenagem à mulher na discussão da 

Reforma Tributária. Senador Arthur Virgílio. 453 
 
Defende a aprovação de requerimento de sua autoria, solicitando a realização de 

sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia Internacional para 
Eliminação da Violência contra a Mulher. Senadora Serys Slhessarenko. 498 

 
Esclarece o requerimento a que se refere a Senadora Serys Slhessarenko que 

solicita a realização de sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia 
Nacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Senador Mão Santa. 502 

 
MUNICÍPIO 

 
Defende as reivindicações dos prefeitos municipais no que tange à reforma 

tributária. Senador Ney Suassuna. 165 
 
Comenta as medidas adotadas pelo Governo Federal com o objetivo de melhorar 

a vida dos prefeitos nos Municípios. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senadora Ideli 
Salvatti. 166 
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Parabeniza o Senador Ney Suassuna por reconhecer a situação dos Municípios 

brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senadora Ana Júlia Carepa. 168 
 
Felicita o Senador Ney Suassuna por mobilizar um grande número de 

Parlamentares em favor das Prefeituras municipais. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 
Senador Luiz Otávio. 169 

 
Solidariza-se com o Senador Ney Suassuna pela sua luta em defesa dos 

Municípios. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Garibaldi Alves Filho. 169 
 
Expõe as dificuldades enfrentadas pelos Prefeitos municipais. Senador Mozarildo 

Cavalcanti. 503 
 

OFÍCIO 
 
Ofício nº 133/2003, de 8 de agosto último, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, que encaminha novo anexo ao Ofício nº 223/2003, enviado 
anteriormente, por aquele Órgão, em resposta ao Requerimento nº 393, de 2003, da 
Senadora Ana Júlia Carepa. 131 

 
Ofício nº 180/2003, de 3 de agosto do corrente, do Ministro da Educação, 

comunicando que está sendo concluído o levantamento dos dados para a resposta ao 
Requerimento nº 420, de 2003, de iniciativa da Comissão de Educação. 131 

 
Ofício nº 163/2003, de 4 do corrente, que encaminha informações em resposta 

ao Requerimento nº 501, de 2003, do Senador Paulo Octávio. 493 
 
Ofício nº 164/2003, de 4 do corrente, que encaminha informações em resposta 

ao Requerimento nº 550, de 2003, da Senadora Roseana Sarney. 493 
 
Ofício nº 1.053/2003, de 8 do corrente, que encaminha informações em resposta 

ao Requerimento nº 537, de 2003, do Senador Arthur Virgílio. 590 
 

ORÇAMENTO DA UNIÃO 
 
Contesta o Orçamento da União para 2004, o que leva o governo petista a fazer 

mudanças para pior. Senador Arthur Virgílio. 117 
 

PARECER 
 
Parecer nº 1.212, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 

Projeto de Resolução nº 38, de 2003, de autoria do Senador Sérgio Cabral, que acrescenta 
o art. 7º na Resolução nº 61, de 24 de junho de 1997, (permitindo que o Estado do Rio de 
Janeiro substituta os depósitos bancários em dinheiro das contas garantidoras previstas na 
referida resolução, por ativos que preservem a recomposição integral dos saldos financeiros 
dessas contas). Senador Ney Suassuna. 003 

 
Parecer nº 1.213, de 2003, de Plenário, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 

23, de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas 
de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. Senador Romero Jucá. 074 

 
Parecer nº 1.214, de 2003, que apresenta a redação final do Projeto de Lei de 

Conversão nº 23, de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003). Senador José Sarney. 095 
 
Parecer nº 1.215 de 2003, da Comissão de Educação, que versa sobre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 40, de 2003 (6.036/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a denominação da Universidade do Rio de Janeiro – 
UNIRIO. Senador Sérgio Cabral. 134 
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Parecer nº 1.216, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 43, de 2003 (nº192/2003, na origem), que institui o ano de 2004 como o Ano da 
Mulher. Senador Valdir Raupp. 136 

 
Parecer nº 1.217, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, sobre o Requerimento nº 487 de 2003, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a 
inserção em ata de voto de homenagem pela passagem do 95º aniversário natalício do Dr. 
Salvador Allende, Presidente Constitucional do Chile, eleito por voto popular em 4 de 
setembro de 1970. Senador Rodolpho Tourinho. 138 

 
Pareceres nºs 1.218 e 1.219, de 2003, das Comissões de Educação e de 

Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2002, de autoria do Senador 
Vasco Furlan, que institui o Dia Nacional de Combate ao Dengue. Senador Geraldo Althoff. 139 

 
Parecer nº 1.220, de 2003, de Plenário, sobre o Projeto de Resolução do Senado 

nº 38, de 2003 – substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Resolução nº 61, de 1997, para permitir que o 
Estado do Rio de janeiro substitua os depósitos bancários em dinheiro das contas 
garantidoras previstas na referida Resolução por ativos que preservem a recomposição 
integral dos saldos financeiros dessas contas. Senador Marcelo Crivella. 173 

 
Parecer nº 1.221, de 2003, que versa sobre a redação do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 38, de 2003. Senador Romeu 
Tuma. 175 

 
Pareceres nºs 1.223 e 1.224, de 2003, das Comissões de Constituição, Justiça e 

Cidadania e de Educação, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 
2001 (nº 2.366/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre o Dia Nacional do Idoso. 
Senadora Serys Slhessarenko. 487 

 
Parecer nº 1.225, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 

Aviso nº 110, de 2001 (nº 3.067/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 181, de 2001 (1ª Câmara), referente à Auditoria realizada 
no Município de Candeias (BA) relativa à aplicação dos recursos recebidos a título de 
Royalties (TC nº 251.231/95-0). Senador César Borges. 490 

 
Parecer nº 1.226, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 

Aviso nº 55, de 2002 (nº 1.875/2002, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 762, de 2002, relativa a Consulta formulada pelo então 
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, Senador Waldeck Ornelas, acerca 
da possibilidade de se contar ou não o período de mandato eletivo como tempo de serviço 
público para fins de aposentadoria no regime Geral da Previdência Social (TC nº 
001.322/99-0). Senador João Batista Motta. 491 

 
Parecer nº 1.227, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 

Aviso nº 1, de 2002, do Tribunal de Contas da União (nº 242/2002, na origem), que 
encaminha cópia da Decisão nº 20/2002 – TCU (2ª Câmara) e do Acórdão nº 33/2002 – 
TCU (2ª Câmara), bem como dos respectivos Relatórios e Votos que os fundamentam, 
referentes a auditoria realizada na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, visando verificar a real situação das políticas de 
tarifação de água e de cobrança de créditos decorrentes da venda de lotes nos perímetros 
de irrigação sob a responsabilidade daquela empresa (TC nº 013.536/2000-8). Senador 
Chico Sartori. 537 

 
Parecer nº 1.228, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

sobre Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2002, (nº 7.017/2002, 
naquela Casa), que acrescenta artigo ao Código Penal e modifica a pena cominada aos 
crimes de corrupção ativa e passiva. Senador Juvêncio da Fonseca. 539 

 
Parecer nº 1.229, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre Emendas 

da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 11, de 1997 (nº 3.602/97, naquela Casa), que 
dispõe sobre os acordos judiciais trabalhistas que tratem da concessão de Seguro-



 13 

Desemprego e da movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e 
dá outras providências. Senador Eduardo Azeredo. 540 

 
Parecer nº 1.230, de 2003, da Comissão de Legislação Participativa, sobre a 

Sugestão nº 35, de 2003, que propõe alteração do Código de Processo Civil (CPC) – novo 
papel do advogado. Senador Ney Suassuna. 543 

 
Parecer nº 1.231, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre 

Mensagem nº 159, de 2003 (nº 372, de 2003, na origem), que submete à apreciação do 
Senado Federal o nome do Doutor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer para ser 
reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômico – 
CADE do Ministério da Justiça, com mandato de 2 anos. Senador Ramez Tebet. 590 

 
PERIFERIA URBANA 

 
Afirma a importância do pronunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães 

para os representantes da periferia do Brasil. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Senador Arthur Virgílio. 419 

 
POLÍTICA CIENTÍFICA 

 
Retrata a necessidade de continuidade do programa espacial brasileiro, 

ressaltando a importância da estação de lançamentos de foguetes de pequeno e médio 
porte da Barreira do Inferno, localizada no Rio Grande do Norte. Senador Garibaldi Alves 
Filho. 549 

 
POLÍTICA ECONÔMICA 

 
Sugere a retomada de ações em favor do desenvolvimento econômico do país. 

Senador Álvaro Dias. 157 
 
Fala sobre as taxas de juros praticadas no mercado financeiro. Senador Valmir 

Amaral. 470 
 
Comenta a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de hoje, a 

respeito da queda do emprego na indústria e a estagnação econômica do Brasil. Senador 
Arthur Virgílio. 512 

 
Demonstra seu ponto de vista a respeito da redução, em pelo menos três pontos, 

da taxa Selic, na próxima reunião do Copom. Senador Arthur Virgilio. 645 
 
Faz um apelo a favor da redução da taxa Selic, com o intuito de favorecer as 

pequenas e microempresas e, ainda, o setor produtivo do Brasil. Senador Ramez Tebet. 651 
 
Retrata sua expectativa em saber em quantos pontos percentuais será a queda 

da taxa Selic, na próxima reunião do Copom. Senadora Ideli Salvatti. 666 
 

POLÍTICA EXTERNA 
 
Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 

Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. Senador Pedro Simon. 190 

 
Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 

Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. Senador Eduardo Suplicy. 191 

 
Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 

Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. Senador Tião Viana. 192 
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Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 

Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. Senador Hélio Costa. 192 

 
Recebimento do Anuário 2003 da Câmara Brasil-Israel do Comércio e Indústria e 

do encarte especial “Israel, 4000 anos de História”. Senador Romero Jucá. 220 
 
Destaca a posição do Presidente Lula na defesa dos interesses nacionais, na 

reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), que foi realizada em Cancun, no 
México. Senador Hélio Costa. 410 

 
Parabeniza o Presidente Argentino, Néstor Kirchner, pela firmeza nas 

negociações com o FMI. Senador Hélio Costa e destaca a firmeza do Governo brasileiro 
nas negociações na reunião da Organização Mundial do Comércio, em Cancún, México. 
Senador Hélio Costa. 565 

 
Relata sua participação na reunião da Organização Mundial do Comércio, em 

Cancún, México, como representante do Congresso Nacional Brasileiro. Senador Jonas 
Pinheiro. 568 

 
Repúdio ao protecionismo internacional e seus efeitos para os países em 

desenvolvimento. Senador Renan Calheiros. 569 
 
Protesta contra a postura dos países desenvolvidos de manter a política de 

subsídios agrícolas à sua produção interna em detrimento das exportações de produtos 
agrícolas, na reunião da Organização Mundial do Comércio, em Cancún, no México. 
Senador Osmar Dias. 574 

 
Faz considerações sobre a reunião da Organização Mundial do Comércio, 

realizada em Cancún, México. Senador Pedro Simon. 579 
 
Admira a firmeza do Brasil, representado pelo Ministro Celso Amorim, na reunião 

da Organização Mundial do Comércio. Aparte ao Senador Pedro Simon. Senador Hélio 
Costa. 580 

 
Fala sobre a intenção de integrantes do Governo de Israel em assassinar o 

Presidente Yasser Arafat como uma opção de retirá-lo do poder. Senador Eduardo Suplicy. 583 
 
Afirma a dificuldade de estabelecer a paz mundial principalmente com a morte de 

Yasser Arafat. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. Senador Pedro Simon. 584 
 
Destaca a participação soberana e competente dos negociadores brasileiros na 

5ª Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comércio. Senador João Capiberibe. 644 
 
Afirma que a Reunião Ministerial da Organização do Comércio Mundial fracassou 

no condizente sobre a liberalização das relações comerciais. Senador Demóstenes Torres. 728 
 

POLÍTICA PARTIDÁRIA 
 
Comenta o artigo da jornalista Rosane de Oliveira, intitulado “Dois pesos e duas 

medidas”, que versa sobre como o PT trata os seus parlamentares. Senador Paulo Paim. 039 
 
Comunica o ingresso do Senador Juvêncio da Fonseca no PDT. Senador 

Jefferson Péres. 170 
 

POLÍTICA SALARIAL 
 
Evidencia o seu apoio aos delegados da Polícia Federal para que o teto salarial 

da categoria seja equiparado ao dos ministros do STF. Senador Ney Suassuna. 165 
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Enfatiza o seu ponto de vista quanto ao tratamento que os delegados de polícia 
vêm recebendo a respeito do teto salarial. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador 
Romeu Tuma. 165 

 
POLÍTICA SANITÁRIA 

 
Explanar sobre a implantação de uma política nacional de gestão de resíduos 

sólidos. Senador Papaléo Paes. 475 
 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Alega que a Reforma da Previdência irá desorganizar todas as carreiras dos 

servidores nos Estados. Senador Paulo Paim. 039 
 
Aborda a necessidade de reabrir os debates sobre a questão da transição da 

Reforma da Previdência. Senadora Ideli Salvatti. 049 
 
Comunica a aprovação, por unanimidade, de lei municipal reservando aos afro-

brasileiros 12% das vagas oferecidas nos concursos públicos realizados pelo poder público 
em Porto Alegre/RS e Realização do Fórum Nacional sobre a Política Assistencial ao 
Portador de Anemia Falciforme. Senador Paulo Paim. 223 

 
Aborda o lançamento do Programa Brasil Alfabetizado. Senador Aloizio 

Mercadante. 225 
 
Relata a crise social vivenciada pelo País e comenta a declaração de Frei Betto, 

que apóia a tese de que os mais pobres são detentores do direito de ocupar terras e 
grandes latifúndios. Senador Álvaro Dias. 410 

 
Demonstra o posicionamento dos Senadores do PSDB no que tange ao 

encaminhamento da Reforma da Previdência na Casa. Senador Arthur Virgílio. 422 
 
Comenta participação em audiência pública da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania para a discussão da proposta de Reforma da Previdência. Senadora 
Lúcia Vânia. 466 

 
Explana estudo do IPEA que relaciona a redução das desigualdades sociais e a 

violência. Senador Maguito Vilela. 506 
 
Faz uma reflexão sobre a proposta da Reforma da Previdência. Senadora Lúcia 

Vânia. 522 
 
Anuncia a apresentação de emenda à reforma da Previdência que exclui de 

cobranças suplementares do INSS os servidores públicos dos ex-territórios federais – do 
Acre, de Rondônia, do Amapá e de Roraima – e do ex-Distrito Federal. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 574 

 
Afirma a necessidade de se implantar um projeto cujo objetivo é erradicar a 

exploração e a violência sexual de crianças e adolescentes. Senadora Lúcia Vânia. 652 
 
Faz considerações sobre a Reforma da Previdência. Senador Mão Santa. 668 
 
Faz alguns questionamentos sobre a política de aplicação de recursos dos 

fundos de pensão. Senador Efraim Morais. 740 
 
Fala sobre a publicação do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), 

intitulada “A Saúde no Novo Conceito de Filantropia”, do professor Antônio Jacinto Caleiro 
Palma. Senador Romero Jucá. 744 

 
PRISÃO 

 
Informa a prisão da Senhorita Diolinda Alves de Souza, mulher de José Rainha, 

por um motivo desconhecido. Senador Eduardo Suplicy. 175 
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Relata os problemas enfrentados pela família de Diolinda Alves de Souza com a 

sua prisão. Senadora Heloísa Helena. 177 
 
Faz um apelo para a criação de comissão externa do Senado para investigar 

denúncias de maus tratos a presos pertencentes ao MST. Senador João Capiberibe. 425 
 

PRIVATIZAÇÃO 
 
Comenta a notícia publicada no jornal Folha de S.Paulo, sobre o processo de 

venda da Eletropaulo. Senador Hélio Costa. 198 
 

PROGRAMAS SOCIAIS 
 
Faz um alerta para o risco de irregularidades no Programa de Incentivo a 

Projetos de Interesse Social – Pips, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional. 
Senador Arthur Virgílio. 111 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 575, de 2003 (nº 2.669/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Alvorada de Santa Cecília 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa 
Cecília, Estado de Santa Catarina. 247 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de 2003 (nº 2.676/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educadora de Cornélio 
Procópio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cornélio Procópio, Estado do Paraná. 251 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de 2003 (nº 2.680/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Gramado FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Gramado, Estado do Rio Grande do Sul. 258 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 2003 (nº 2.681/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Paulista de Tupã 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Tupã, Estado de São Paulo. 260 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de 2003 (nº 2.682/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de 
Caratinga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Caratinga, Estado de Minas Gerais. 265 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2003 (nº 2.683/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Arco Íris Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Betim, 
Estado de Minas Gerias. 267 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 581, de 2003 (nº 2.684/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Uberaba Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberaba, Estado 
de Minas Gerais. 273 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 582, de 2003 (nº 2.685/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Juiz de Fora de 
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. 280 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de 2003 (nº 2.725/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Bairros 
Funcionários, Inconfidentes e Plataforma – Asfip a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pedra Azul, Estado de Minas Gerais. 293 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 584, de 2003 (nº 2.726/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora de 
Itajubá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 296 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de 2003 (nº 2.728/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Auriverde de 
Pitanga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Pitanga, Estado do Paraná. 298 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 586, de 2003 (nº 2.730/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Record de 
Fortaleza FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 304 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 587, de 2003 (nº 2.734/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação das Donas de Casa de Itacarambi 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itacarambi, Estado de Minas 
Gerais. 310 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 588, de 2003 (nº 2.735/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Radiodifusão Comunitária da 
Cidade de Mariana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mariana, 
Estado de Minas Gerais. 313 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 589, de 2003 (nº 2.743/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sananduva Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sananduva, 
Estado do Rio Grande do Sul. 316 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 590, de 2003 (nº 2.777/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Verdes Campos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná. 349 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 591, de 2003 (nº 2.796/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Martins para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ipu, Estado do Ceará. 350 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 592, de 2003 (nº 3.213/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação “Amigos do Arari” – AAA a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arari, Estado do Maranhão. 353 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 593, de 2003 (nº 63/2003, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Padre Adelmar da Mota 
Valença para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Garanhuns, Estado de Pernambuco. 356 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 594, de 2003 (nº 2.505/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Unieste Propaganda, Marketing e 
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Guapó, Estado de Goiás. 358 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de 2003 (nº 69/2003, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Liberdade de 
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Guaiúba, Estado do Ceará. 367 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 596, de 2003 (nº 77/2003, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Terra da Luz 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Caucaia, Estado do Ceará. 376 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de 2003 (nº 3.093/2003, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Ajuricaba Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Massapê, 
Estado do Ceará. 378 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 598, de 2003 (nº 78/2003, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Josefa Álvares para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Vitória de Santo Antão, 
Estado de Pernambuco. 387 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 599, de 2003 (nº 2.347/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Mário Negócio a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte. 389 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 600, de 2003 (nº 2.632/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Senador Waldemar de Moura 
Santos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Picos, Estado do Piauí. 393 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de 2003 (nº 2.746/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Mundo Novo FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Mundo Novo, Estado de Mato Grosso do Sul. 397 

 
PROJETO DE LEI 

 
Projeto de Lei nº 34, de 2003 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 

favor da Justiça Federal, crédito especial no valor de R$ 17.000.000,00, para os fins que 
específica. Senador Romeu Tuma. 405 

 
Projeto de Lei nº 35, de 2003 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 

favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito 
suplementar no valor global de R$ 45.386.099,00 para reforço de dotações consignadas na 
Lei Orçamentária vigente. Senador Paulo Paim. 636 

 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 
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. 
Senador Romero Jucá. 073 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2003 (nº 7.032/2002, na Casa de origem), 

que cria o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná. 131 
 
Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2003 (nº 4.331/2001, na Câmara dos 

Deputados), que revoga o art. 188 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil. 134 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

 
Projeto de Lei do Senado nº 375, de 2003, de autoria do Senador Magno Malta, 

que modifica os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para criar a exigência de que os condutores e passageiros de 
motocicletas e assemelhados portem capacete contendo a numeração da placa do veículo 
em que circulam. Senador Magno Malta. 005 
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Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da dotação de colete salva-vidas em embarcações 
destinadas ao transporte de passageiros. Senador Valmir Amaral. 006 

 
Projeto de Lei do Senado nº 377, de 2003, de autoria do Senador Mozarildo 

Cavalcanti, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sua conservação e dá outras 
providências. Senador Mozarildo Cavalcanti. 052 

 
Projeto de Lei do Senado nº 378, de 2003, de autoria do Senador Tasso 

Jereissati, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para introduzir o crime de pichação e dá outras providências. Senador Tasso Jereissati. 061 

 
Projeto de Lei do Senado nº 379, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, 

que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Senador Paulo Paim. 145 

 
Projeto de Lei do Senado nº 380, de 2003 – Complementar, de autoria do 

Senador Aloizio Mercadante, que regulamenta o art. 192 da Constituição Federal, dispondo 
sobre a cobrança de tarifas por instituições financeiras, e dá outras providências. Senador 
Aloizio Mercadante. 145 

 
Projeto de Lei do Senado nº 381, de 2003, de autoria da Senadora Fátima 

Cleide, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de relação de medicamentos 
divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências. 
Senadora Fátima Cleide. 399 

 
Projeto de Lei do Senado nº 382, de 2003, que dispõe sobre o percentual dos 

cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais e os 
critérios de sua administração, nos termos do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal. 
Senador Rodolpho Tourinho. 432 

 
Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2003, que altera a legislação do Imposto de 

Renda relativamente à concessão de benefícios fiscais para as doações destinadas à 
assistência e promoção social. Senador Sérgio Zambiasi. 434 

 
Projeto de Lei do Senado nº 384, de 2003, que altera o art. 31 da Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos. Senador José Jorge. 494 
 
Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2003, que acrescenta § 8º ao art. 15 da Lei 

nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e art. 22-C à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
estabelecer a redução no percentual devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e a isenção parcial da contribuição previdenciária para as empresas que 
contratarem trabalhadores com mais de cinqüenta anos de idade, e dá outras providências. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 496 

 
Projeto de Lei do Senado nº 386, de 2003, que designa o cupuaçu fruta nacional. 

Senador Arthur Virgílio. 541 
 
Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2003, que dá nova redação aos arts. 17, 18, 

31, 238, 267, 343 e 538 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil (CPC). Senador Magno Malta. 546 

 
Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2003 – Complementar, que institui o 

Sistema Nacional de Previdência Privada e a Superintendência de Previdência Privada, e 
dá outras providências, em conformidade com o disposto no art. 192 da Constituição 
Federal. Senador Álvaro Dias. 592 

 
Projeto de Lei do Senado nº 389, de 2003 – Complementar, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações do mercado de seguros, 
resseguros e capitalização, em conformidade com as disposições do art. 192 da 
Constituição Federal. Senador Álvaro Dias. 612 
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Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2003, que dá nova redação ao § 1º, inciso I, 
e ao § 2º do art. 2º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, de modo a incluir as 
ponderações correspondentes à educação especial e às escolas rurais no processo de 
distribuição dos recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de valorização do Magistério. Senadora Ideli Salvatti. 630 

 
Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2003, que proíbe a publicação em jornais de 

anúncio de emprego, sem a devida identificação da empresa contratante. Senador Paulo 
Paim. 632 

 
Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2003, que autoriza a criação do Programa 

de Apoio aos Pequenos e Médios Fornecedores de Cana–de–Açúcar – PROAF – Cana de 
Açúcar. Senador Renan Calheiros. 633 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Projeto de Resolução nº 39, de 2003, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 

que cria, no Senado Federal, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. Senador Eduardo Azeredo. 066 

 
Agradece o Senador José Sarney pelo empenho da tramitação e aprovação do 

projeto de resolução que permite ao Governo do Estado pagar, aos milhares de 
funcionários públicos ativos e inativos, o 13º salário. Senador Sérgio Cabral. 176 

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 2003, que altera o artigo 52 da 

Constituição Federal, atribuindo competência ao Senado Federal para aprovar atos 
relevantes à defesa nacional e à proteção ambiental na faixa de fronteira. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 152 

 
RECEITA FEDERAL 

 
Preocupação com a ameaça de partidarização da Receita Federal. Senador 

Jefferson Péres. 170 
 

REFORMA AGRÁRIA 
 
Sintetiza o estrangulamento do sistema fundiário brasileiro com o intuito que seja 

realizada uma reforma agrária de qualidade, capaz de reverter o padrão histórico de 
abandono e exclusão dos assentamentos. Senadora Ana Júlia Carepa. 161 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Critica o texto da reforma tributária defendido pelo governo, destacando as 

reivindicações dos prefeitos municipais brasileiros. Senador Álvaro Dias. 030 
 
Comenta a apreciação das Reformas da Previdência e Tributária e a perspectiva 

de elevação da carga tributária com a Reforma Tributária. Senador Mão Santa. 032 
 
Parabeniza o Senador Mão Santa pela sua determinação quanto à questão das 

Reformas da Previdência e Tributária. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Papaléo 
Paes. 034 

 
Questiona a falta de debates sobre a questão das reformas da Previdência e 

Tributária. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Duciomar Costa. 034 
 
Retrata a redivisão da arrecadação tributária da União com os municípios. 

Senador Mão Santa. 172 
 
Registra sua indignação e preocupação quanto à Reforma Tributária e defende 

os municípios diante da proposta da Reforma. Senador Leonel Pavan. 205 
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Faz considerações sobre as reivindicações dos prefeitos municipais na reforma 
tributária. Senadora Ideli Salvatti. 413 

 
Protesta contra a inclusão do Estado do Rio de Janeiro na área dos incentivos da 

Sudene, na proposta de Reforma Tributária. Senador Antonio Carlos Magalhães. 418 
 
Apóia o Senador Antonio Carlos Magalhães por esta luta em defesa das regiões 

em relação à Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senadora 
Lúcia Vânia. 420 

 
Confirma o seu apoio ao Senador Antonio Carlos Magalhães em vista da 

Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Fernando 
Bezerra. 421 

 
Afirma que o Senador Antonio Carlos Magalhães foi muito feliz no seu 

pronunciamento no que diz respeito à Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães. Senador Garibaldi Alves Filho. 422 

 
Critica a reforma tributária, destacando os prejuízos ao Nordeste. Senador Tasso 

Jereissati. 424 
 
Faz abordagem sobre a Reforma Tributária. Senador Aloizio Mercadante. 428 
 
Protesta contra a barganha política para aprovação da Reforma Tributária. 

Senador José Agripino. 430 
 
Responde às críticas do Senador Antonio Carlos Magalhães no que concerne à 

inclusão do Rio de Janeiro na área de atuação da Sudene, no texto da Reforma Tributária. 
Senador Marcelo Crivella. 466 

 
Assegura que a Reforma Tributária é essencial quando busca acabar com a 

“guerra fiscal”. Senador Augusto Botelho. 480 
 
Critica a proposta de Reforma Tributária do Governo Federal. Senador Álvaro 

Dias. 667 
 
Comenta os prejuízos ao Estado de Goiás com o atual texto da Reforma 

Tributária. Senador Demóstenes Torres. 728 
 
Agrega-se ao Senador Demóstenes Torres com suas preocupações e 

contestações com relação à Reforma Tributária. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. 
Senador César Borges. 730 

 
REQUERIMENTO 

 
Requerimento nº 787, de 2003, que solicita Informações ao Excelentíssimo 

Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste – Fase II. Senador Antonio Carlos Magalhães. 027 

 
Requerimento nº 788, de 2003, que requer, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, Voto de Congratulações, aos Senhores Erony da Silva, Manuel 
Bravo Saramago e Belisário Antônio de Lacerda, por sua posse como Desembargadores do 
TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. 028 

 
Requerimento nº 789, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as informações sobre o funcionamento do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Senador Arthur Virgílio. 065 

 
Requerimento nº 790, de 2003, que requer, ao Ministro da Fazenda, informações 

sobre o montante de verbas liberadas pela Caixa Econômica Federal para o setor de 
habitação. Senador Arthur Virgílio. 065 
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Requerimento nº 791, de 2003, que solicita voto de aplauso pelo transcurso do 
Dia da Amazônia e pela iniciativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco em favor da 
preservação ambiental. Senador Arthur Virgílio. 065 

 
Encaminha o Requerimento nº 626, de 2003, solicitando seja encaminhado 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 hostilidades árabe-
israelenses, à votação. Senador Hélio Costa. 099 

 
Encaminha o Requerimento nº 626, de 2003, solicitando seja encaminhado 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 hostilidades árabe-
israelenses, à votação. Senador Arthur Virgílio. 099 

 
Requerimento nº 792, de 2003, que requer o adiamento, por 24 horas, da 

votação do requerimento nº 724, de 2003, propondo à Organização das Nações Unidas a 
indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto em 19 de agosto último, 
em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, como candidato 
ao Prêmio Nobel da Paz de 2003. Senador Eduardo Suplicy. 100 

 
Requerimento nº 793, de 2003, de iniciativa da Comissão de Assuntos 

Econômicos, de urgência para o Projeto de Resolução nº 38, de 2003, que acrescenta o art. 
7º na Resolução nº 61, de 24 de junho de 1997 (permitindo que o Estado do Rio de Janeiro 
substitua os depósitos bancários em dinheiro das contas garantidoras previstas na referida 
Resolução, por ativos que preservem a recomposição integral dos saltos financeiros dessas 
contas). Senador Ramez Tebet. 101 

 
Requerimento nº 794, de 2003, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, 

solicitando a Ministra de Estado do Meio Ambiente as informações que menciona. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. 101 

 
Requerimento nº 795, de 2003, de iniciativa da Comissão de Educação, 

solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003. Senador Valdir 
Raupp. 173 

 
Requerimento nº 796, de 2003, que requer, na forma regimental, que além da 

Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja também ouvida a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 38, de 
2003, que “acrescenta o art. 7º na Resolução nº 61, de 24 de junho de 1997”. Senador 
Marcelo Crivella. 173 

 
Requerimento nº 797, de 2003, que requer nos termos do art. 256 § 2º, inciso I, 

do Regimento Interno a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 681, de 2003. 
Senador Tião Viana. 194 

 
Requerimento nº 798, de 2003, que requer, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 

do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 695, de 2003. 
Senador Tião Viana. 194 

 
Requerimento nº 799, de 2003, de autoria do Senador Arthur Virgílio, que solicita 

voto de pesar pelo falecimento do empresário Cláudio Duarte Ribeiro, ocorrido no Rio de 
Janeiro. Senador Arthur Virgílio. 400 

 
Requerimento nº 800, de 2003, de autoria do Senador João Capiberibe e outros 

Srs. Senadores, solicitando a criação de uma Comissão Temporária Externa, com o objetivo 
de examinar, in loco, as condições em que estão detidos vários integrantes do MST, em 
São Paulo. Senador João Capiberibe. 425 

 
Requerimento nº 801, de 2003, que solicita homenagens ao Presidente Juscelino 

Kubitschek pela passagem de se 101º aniversário natalício. Senador Paulo Octávio. 431 
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Requerimento nº 802, de 2003, que solicita voto de aplauso ao Presidente da 
República pela edição de Decreto de 1º de setembro de 2003, que institui o Grupo de 
Trabalho Interministerial. Senador Mozarildo Cavalcanti. 431 

 
Requerimento nº 803, de 2003, que requer adiamento da discussão do PL nº 

326/2003, a fim de que sobre ele seja ouvida, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, a de Constituição, Justiça e Cidadania. Senador Almeida Lima. 457 

 
Requerimento nº 804, de 2003, que solicita o adiamento de discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 326, de 2003, a fim de ser feita na sessão de 22 de outubro próximo. 
Senador Aloizio Mercadante. 457 

 
Requerimento nº 805, de 2003, que requer o adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 326, de 2003, a fim de ser feita na sessão de 22 de outubro próximo. 
Senador Arthur Virgílio. 457 

 
Requerimento nº 806, de 2003, que solicita auditoria do Tribunal de Contas da 

União sobre as contas relativas ao Orçamento da Seguridade Social. Senador Pedro 
Simon. 492 

 
Requerimento nº 807, de 2003, que requer informações ao Secretário Especial 

de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, da Presidência da República, acerca de 
patrocínio, com verba de empresas públicas, para festa de comemoração do 20º aniversário 
da CUT. Senador Arthur Virgílio. 493 

 
Requerimento nº 808, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão informações da exigüidade de verbas orçamentárias 
para a gestão ambiental. Senador Arthur Virgílio. 548 

 
Requerimento nº 809, de 2003, da Comissão de Educação, que solicita ao 

Ministro de Estado da Fazenda as informações sobre todas as renúncias fiscais existentes 
no País, sobretudo as Federais. Senador Osmar Dias. 549 

 
Requerimento nº 810, de 2003, da Comissão de Educação, que requer 

informações do Ministério do Planejamento sobre todas as renúncias fiscais existentes no 
País, sobretudo as Federais. Senador Osmar Dias. 549 

 
Requerimento nº 811, de 2003, que solicita o sobrestamento do estudo das 

Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 112, de 1988, para aguardar o 
recebimento, em breve, pelo Senado, da Reforma Tributária que se encontra em fase de 
votação na Câmara dos Deputados. Senador Tião Viana. 635 

 
Requerimento nº 812, de 2003, solicitando que sobre o Projeto de Lei da Câmara 

nº 24, de 2003, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que se 
pronuncie sobre a constitucionalidade e juridicidade do projeto. Senador Tião Viana. 635 

 
Requerimento nº 813, de 2003, que requer que o Projeto de Lei da Câmara nº 

35, de 2000, seja encaminhado à Comissão de Educação pra que esta se pronuncie sobre 
o mesmo. Senador Osmar Dias. 636 

 
Requerimento nº 814, de 2003, que solicita homenagens de pesar pelo 

falecimento do Embaixador Ruy Neves Pinheiro de Vasconcellos, ocorrido em Tunis, no dia 
7-9-2003. Senador Ney Suassuna. 647 

 
Requerimento nº 815, de 2003, que requer que a Sessão de hoje, dia 16 de 

setembro, tenha sua Ordem do Dia e os itens dela constantes transferidos para a sessão de 
amanhã. Senador Aloízio Mercadante. 658 

 
Requerimento nº 816, de 2003, que solicita voto de aplauso à Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo primeiro clone bovino brasileiro feito a partir 
de células de um animal adulto morto. Senador Arthur Virgílio Neto. 661 
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Requerimento nº 817, de 2003, que solicita voto de aplauso aos cientistas 
brasileiros que mapearam o parasita da esquistossoma, num grande feito da ciência 
nacional, abrindo caminho para a produção de vacina contra a doença. Senador Arthur 
Virgílio Neto. 661 

 
Requerimento nº 818, de 2003, que solicita informações ao Secretário Especial 

de Comunicações de Governo e Gestão Estratégica, acerca da nova estrutura de 
comunicação do Governo, em especial da Radiobrás. Senador Arthur Virgílio Neto. 661 

 
Requerimento nº 819, de 2003, que requer a tramitação conjunta dos Projetos de 

Lei do Senado nºs 327 e 354, de 2003, por versarem sobre a mesma matéria. Senador 
Demóstenes Torres. 662 

 
Requerimento nº 820, de 2003, que solicita votos de aplauso à direção do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, e aos alunos premiados com 
Certificação de Excelência, integrantes da equipe brasileira que estiveram em Saint Galen – 
Suíça, no período de 19 a 22 de junho deste ano, participando da 37ª WorldSkills 
Competition, a olimpíada mundial do ensino profissionalizante, realizada a cada dois anos, 
desde 1950. Senador Romeu Tuma. 739 

 
RODOVIA 

 
Descreve a situação caótica em que se encontram as BRs brasileiras. Senador 

Valdir Raupp. 734 
 

SAUDAÇÃO 
 
Parabeniza o Senador Romeu Tuma pela sua vasta experiência, conhecimento e 

dedicação à causa pública. Aparte ao Senador Romeu Tuma. Senador Ramez Tebet. 036 
 
Congratula o Senador Romeu Tuma pela inigualável experiência. Aparte ao 

Senador Romeu Tuma. Senador José Jorge. 038 
 
Cumprimenta o Senador Romeu Tuma pelo seu conhecimento na área de 

segurança pública. Aparte ao Senador Romeu Tuma. Senador Ney Suassuna. 038 
 
Felicita o Senador Eduardo Azeredo pelo seu discurso. Aparte ao Senador 

Eduardo Azeredo. Senador Antonio Carlos Magalhães. 051 
 
Cumprimenta o Senador Augusto Botelho pela homenagem ao dia do Médico 

Veterinário. Aparte ao Senador Augusto Botelho. Senador Mozarildo Cavalcanti. 109 
 
Parabeniza o Senador Papaléo Paes pelo discurso de tamanha relevância. 

Aparte ao Senador Papaléo Paes. Senador Aelton Freitas. 160 
 
Solidariza-se e cumprimenta o Senador Papaléo Paes pelo seu discurso. Aparte 

ao Senador Papaléo Paes. Senador Garibaldi Alves Filho. 160 
 
Cumprimenta o Senador Ney Suassuna pelo seu pronunciamento bem como os 

Prefeitos brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Eduardo Azeredo. 167 
 
Saúda o Senador Ney Suassuna pelo brilhante trabalho que vem fazendo em 

defesa dos Prefeitos brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Leonel Pavan. 167 
 
Cumprimenta o Senador Ney Suassuna pelo seu formidável pronunciamento. 

Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Flávio Arns. 168 
 
Saúda o Senador Ney Suassuna pelo discurso e espera um posicionamento da 

Casa à altura do discurso. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senadora Heloísa Helena. 169 
 
Solidariza-se com o Senador João Batista Motta pelo discurso proferido. Aparte 

ao Senador João Batista Motta. Senador Marcelo Crivella. 196 
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Cumprimenta a Senadora Lúcia Vânia por trazer à Casa um discurso com um 
assunto tão importante. Aparte à Senadora Lúcia Vânia. Senador Romeu Tuma. 202 

 
Saúda e afirma a importância do trabalho da Senadora Lúcia Vânia. Aparte à 

Senadora Lúcia Vânia. Senador Leonel Pavan. 202 
 
Parabeniza a bravura do Senador Antonio Carlos Magalhães durante toda a sua 

vida pública. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador José Agripino. 419 
 
Saúda Senador Antonio Carlos Magalhães pelo seu pronunciamento. Senador 

Mozarildo Cavalcanti. 421 
 
Cumprimenta o Senador Antonio Carlos Magalhães e manifesta sua posição a 

favor do combate a pobreza, com o intuito de um Brasil mais igual. Aparte ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães. Senador Eduardo Azeredo. 422 

 
Cumprimenta o Senador Maguito Vilela por esse gesto que engrandece o povo 

brasileiro, a homenagem a JK. Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senadora Lúcia Vânia. 459 
 
Cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pelo seu discurso do Senador Marcelo 

Crivella. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Duciomar Costa. 469 
 
Saúda o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo importante pronunciamento. Aparte 

ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Maguito Vilela. 505 
 
Cumprimenta e agradece o Senador Mão Santa pelo belo pronunciamento. 

Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Maguito Vilela 517 
 
Saúda o Senador Mão Santa pela condecoração recebida da neta de JK e pelo 

discurso realizado. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Valmir Amaral. 518 
 
Cumprimenta o Senador Valmir Amaral por representar o Senado Federal na 

inauguração do Memorial JK. Aparte ao Senador Valmir Amaral. Senador Maguito Vilela. 520 
 
Congratula o Senador Paulo Octávio pelo discurso. Aparte ao Senador Paulo 

Octávio. Senador Maguito Vilela. 528 
 
Congratula o Governador de Tocantins por sua classificação entre os cinco 

governadores mais aprovados pela população de seus respectivos Estados. Senador 
Eduardo Siqueira Campos. 561 

 
Saúda o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo seu pronunciamento. Aparte ao 

Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Papaléo Paes. 575 
 
Cumprimenta e admira a forma cativante de discursar do Senador Mão Santa. 

Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Pedro Simon. 577 
 
Saúda o Senador Paulo Octávio, bem como o Município de Jataí – GO pelo 

tributo a JK. Aparte ao Senador Paulo Octávio. Senador Ramez Tebet. 648 
 
Cumprimenta a Senador Lúcia Vânia pelo trabalho que realiza envolvendo a 

questão social no Brasil. Aparte à Senadora Lúcia Vânia. Senador Leonel Pavan. 653 
 
Saúda Ressalta a preciosa contribuição da Senadora Lúcia Vânia ao examinar o 

progresso, as dificuldades e os defeitos de todos os programas sociais. Aparte à Senadora 
Lúcia Vânia. Senador Eduardo Suplicy. 655 

 
Congratula o Senador Pedro Simon por ressaltar o posicionamento correto do 

Governo brasileiro na Organização Mundial do Comércio. Aparte ao Senador Pedro Simon. 
Senador Eduardo Suplicy. 581 

 
Cumprimenta o Senador Pedro Simon por apresentar a Casa tema de grande 

importância. Aparte ao Senador Pedro Simon. Senador Antonio Carlos Valadares. 581 
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Cumprimenta o Senador Eduardo Siqueira Campos pelo discurso proferido. 

Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Maguito Vilela. 672 
 

SAÚDE 
 
Faz um alerta aos perigos da depressão e critica a omissão das autoridades de 

saúde. Senador Papaléo Paes. 158 
 
Examina Relatório de Atividades da Fundação Oswaldo Cruz de 2002. Senador 

Romero Jucá. 479 
 
Cobra do Governo Federal verbas para hospitais do Piauí. Senador Mão Santa. 577 
 

SEGURANÇA PÚBLICA 
 
Relata sua participação em palestras sobre segurança pública, na cidade de 

Joinville-SC. Senador Romeu Tuma. 036 
 
Faz ponderações sobre a precariedade da segurança pública no Estado do Rio 

de Janeiro. Senador Marcelo Crivella. 203 
 
Considerações sobre a votação do Estatuto do Desarmamento, em tramitação 

na Câmara dos Deputados. Senador Renan Calheiros. 426 
 
Parabeniza os coordenadores do Movimento Viva Rio pela organização de 

passeata pelo desarmamento na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Senador Renan 
Calheiros. 569 

 
Relata audiência com o Ministro da Justiça para tratar da segurança do vereador 

de Belém – PA, Paulo Fonteles e faz um apelo para que o Governo do Pará adote 
providências contra a ação de pistoleiros naquele Estado. Senadora Ana Júlia Carepa. 731 

 
Comenta o conflito agrário vivido pelo Estado do Pará. Senador Duciomar Costa. 738 
 

SENADO FEDERAL 
 
Demonstra sua indignação ante um comentário proferido durante debate, 

realizado na Universidade Federal do Piauí, afirmando que o Senado só funcionava de 
terça a quinta. Senador Mão Santa. 576 

 
TERRORISMO 

 
Faz algumas considerações sobre os atentados de 11 de setembro nos Estados 

Unidos. Senador Amir Lando 477 
 

TRANSPORTE 
 
Cumprimenta o governo pela iniciativa do Programa de Resgate do Transporte 

Ferroviário de Passageiros, que viabilizará a ligação ferroviária para transporte de 
passageiros entre Brasília-DF e Luziânia-GO. Senador Valmir Amaral. 116 

 
Relata a precariedade da malha rodoviária brasileira e sua relação com os 

desvios de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), 
conforme constatou auditoria do TCU. Senador Valdir Raupp. 155 

 
TRIBUNAL 

 
Comenta a disposição do colégio de líderes do Senado de entrar com agravo de 

instrumento contra decisão de juiz do Tribunal Regional Federal, que suspende a indicação 
do Senador Luiz Otávio para ministro do Tribunal de Contas da União. Senadora Heloísa 
Helena. 108 
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TRIBUTOS 
 
Cobra a correção das tabelas do Imposto de Renda da Pessoa Física. Senador 

Garibaldi Alves Filho. 199 
 



Ata da 116ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 9 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 dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Ro meu Tuma, Pa pa léo Paes e Mão San ta

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 – Del ci dio Ama ral – Du ci o -
mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do – Edu -
ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
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 – 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
– Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Jor ge –
José Sar ney – 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 – 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 – 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 (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 70 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

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

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

 MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
RESTITUINDO AUTÓGRAFOS

DE PROJETO DE LEI SANCIONADOS

Nº 180, de 2003 (nº 429/2003, na ori gem), de 2
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 13, de 2003-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, cré -
di to su ple men tar no va lor de seis mi lhões, cen to e oi -
ten ta e um mil, se te cen tos e oi ten ta e sete re a is, para
re for ço de do ta ções cons tan tes da lei or ça men tá ria
vi gen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.725,
de 2 de se tem bro de 2003.

Nº 181, de 2003 (nº 430/2003, na ori gem), de 2
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 21, de 2003-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e 
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos Mi nis té -
ri os da Edu ca ção, do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, dos Trans por tes e da De fe sa, cré -
di to es pe ci al no va lor glo bal de trin ta mi lhões cin qüen -
ta e sete mil cen to e se ten ta e dois re a is, para os fins
que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.726, de 2 de se tem bro de 2003.

Nº 182, de 2003 (nº 431/2003, na ori gem), de 2
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 22, de 2003-CN, que al te ra a re da ção do item 4 do
Qu a dro VI da Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003,
que es ti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da União para o
exer cí cio de 2003, san ci o na do e trans for ma do na Lei
nº 10.727, de 2 de se tem bro de 2003.

Nº 183, de 2003 (nº 432/2003, na ori gem), de
2 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 27, de 2003-CN, que abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2003, em fa vor da Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral – CEF, cré di to es pe ci al no va lor to tal

26494 Quarta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003



de tre zen tos mil re a is, para os fins que es pe ci fi ca,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.728, de 2
de se tem bro de 2003.

Nº 184, de 2003 (nº 433/2003, na ori gem), de 2
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 28, de 2003-CN, que abre ao Orça men to de Inves -
ti men to, para 2003, em fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral – CEF, cré di to su ple men tar no va lor to tal de cin -
qüen ta e cin co mi lhões e se is cen tos mil re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei 
nº 10.729, de 2 de se tem bro de 2003.

Nº 185, de 2003 (nº 436/2003, na ori gem), de
3 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 17, de 2003-CN, que abre ao Orça men to Fis -
cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do
Mi nis té rio das Ci da des, cré di to es pe ci al no va lor de
vin te e qua tro mi lhões, se te cen tos e se ten ta mil, no -
ve cen tos e vin te re a is, para os fins que es pe ci fi ca,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.730, de 3
de se tem bro de 2003.

Nº 186, de 2003 (nº 437/2003, na ori gem), de 3
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 18, de 2003-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go,
cré di to es pe ci al no va lor de cen to e trin ta e nove mi -
lhões e no ve cen tos mil re a is, para os fins que es pe ci -
fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.731, de
3 de se tem bro de 2003.

OFÍCIO
DO PRESIDENTE  DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS

Nº 1.797/2003, de 5 do cor ren te, co mu ni can do a 
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 590, de
1999 (nº 2.678/2000, na que la Casa), que al te ra a Lei
nº 5.917, de 10 de se tem bro de 1973, que apro va o
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, de modo a in clu ir, na Re la -
ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio
Fe de ral, a ro do via que es pe ci fi ca, sob a de sig na ção
BR  – 433. 

(Pro je to en vi a do à san ção em 5-9-2003)

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 701/2003, de 5 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por in cons ti tu ci o na li da de e in ju ri di ci -
da de, do Pro je to de Lei do Se na do nº 119, de 1996 (nº 
3.732/97, na que la Casa), que dis põe so bre a res pon -
sa bi li da de de au tor de ação de im pug na ção de man -
da to te me rá ria e de ma ni fes ta má fé.

Nº 702/2003, de 5 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por in cons ti tu ci o na li da de, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 164, de 1989-Com ple men tar (nº
23/91-Com ple men tar, na que la Casa), que re gu la a
com pe tên cia para ins ti tu i ção do im pos to so bre trans -
mis são ca u sa mor tis e do a ção de qua is quer bens ou
di re i tos, nas con di ções pre vis tas no in ci so III do § 1º
do art. 155 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Nº 703/2003, de 5 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por re je i ção, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 65, de 1997 (nº 196/99, na que la Casa), que
al te ra a Lei 8.852, de 4 de fe ve re i ro de 1994, que dis -
põe so bre a apli ca ção dos arts. 37, in ci sos XI e XII, e
39, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

Nº 704/2003, de 5 do cor ren te, co mu ni can do o 
ar qui va men to, por in ju ri di ci da de, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 443, de 1999 (nº 5.759/2001, na que la 
Casa), que al te ra os arts. 18, 21 e 22 da Lei nº
8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993, que “dis põe so -
bre a re gu la men ta ção dos dis po si ti vos cons ti tu ci o -
na is re la ti vos à re for ma agrá ria, pre vis tos no Ca pí -
tu lo III, Tí tu lo VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Nº 705/2003, de 5 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por pre ju di ci a li da de, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 224, de 1999 (nº 2.010/99, na que la
Casa), que dis põe so bre a isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI na aqui si ção de au to -
mó ve is por pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca.

 AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE

Nº 944/2003, de 3 do cor ren te, so li ci tan do pror -
ro ga ção do pra zo, por mais trin ta dias, para con clu ir o
le van ta men to das in for ma ções em res pos ta ao Re -
que ri men to nº 389, de 2003, do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães.

Nº 945/2003, de 3 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 546,
de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.

A Co mu ni ca ção e as in for ma ções fo ra -
men ca mi nha das, em có pia, aos Re que ren -
tes.

O Re que ri men to nº 389, de 2003,
aguar da rá na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa as
in for ma ções.

O Re que ri men to nº 546, de 2003, vai
ao Arqui vo.
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PARECER

PARECER Nº 1.212, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Re so lu ção nº
38, de 2003, de au to ria do Se na dor Sér gio 
Ca bral, que acres cen ta o art. 7º na Re so -
lu ção nº 61, de 24 de ju nho de 1997, (per -
mi tin do que o Esta do do Rio de Ja ne i ro
subs ti tua os de pó si tos ban cá ri os em di -
nhe i ro das con tas ga ran ti do ras pre vis tas 
na re fe ri da re so lu ção, por ati vos que pre -
ser vem a re com po si ção in te gral dos sal -
dos fi nan ce i ros des sas con tas).

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Foi sub me ti do a esta Co mis são, para apre ci a ção, o 
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 38, de 2003, de au -
to ria do Se na dor Sér gio Ca bral, que acres cen ta o art. 7º
à Re so lu ção nº 61, de 24 de ju nho de 1997.

O Pro je to com põe-se de dois ar ti gos, sen do o
se gun do a cláu su la de vi gên cia. O seu ar ti go prin ci pal 
é trans cri to a se guir:

Art. 1º A Re so lu ção nº 61, de 24 de ju nho de
1997, fica acres ci da da se guin te dis po si ção, re nu me -
ra do para 7º o seu art. 6º:

“Art. 6º Des de que se po nham de acor -
do os par ti ci pes no res pec ti vo con tra to e ve -
nham a ocor rer si tu a ções em que o Esta do
en ten der ca bí vel, os de pó si tos ban cá ri os em
di nhe i ro fe i tos pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro, 
para o fim de aten der às dis po si ções des ta
re so lu ção, es pe ci al men te como ex pli ci ta do
na sua alí nea d do art. 3º e no seu art. 4º,
po de rão ser subs ti tu í dos, a qual quer tem po,
por ou tras es pé ci es de ati vos que pre ser vem 
in te gral men te a re com po si ção dos sal dos fi -
nan ce i ros das con tas ga ran ti do ras.”

O ob je ti vo do pro je to é per mi tir a tro ca de ati vos
uti li za dos como ga ran tia em ope ra ção ce le bra da, em
1997, en tre o Esta do do Rio de Ja ne i ro e a Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, no âm bi to do Pro gra ma de Apo io à
Re es tru tu ra ção e ao Ajus te Fis cal dos Esta dos.

Aque la ope ra ção con sis tiu em um em prés ti mo
con ce di do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ao Esta do
do Rio de Ja ne i ro, com ga ran tia da União, no va lor de
três bi lhões e oi ten ta e oito mi lhões de re a is, com vis -
tas a for mar pro vi são para o pa ga men to de apo sen ta -
do ri as e pen sões de res pon sa bi li da de do ban co Ba -

nerj, bem como de obri ga ções tra ba lhis tas, fis ca is e
de cor ren tes de ações ju di ci a is de res pon sa bi li da de
da que le ban co. Esta ope ra ção cons ti tu iu um sa ne a -
men to pré vio do pas si vo do Ba nerj, que vi a bi li zou a
sua pri va ti za ção.

O Pro je to em aná li se au to ri za as par tes en vol vi das
no con tra to – a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, a União e o
Esta do do Rio de Ja ne i ro – a re ver o con tra to no sen ti do
de subs ti tu ir as ga ran ti as em di nhe i ro por ou tros cré di tos
do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Com isso, li be ram-se re cur -
sos para que o Esta do do Rio de Ja ne i ro pos sa sal dar
com pro mis sos fi nan ce i ros ina diá ve is.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

Ma ni fes to-me a fa vor do mé ri to do Pro je to de
Re so lu ção nº 30, de 2003. Tra ta-se de equa ci o nar a
mo men tâ nea di fi cul da de de ca i xa do Esta do do Rio
de Ja ne i ro sem fe rir a le gis la ção vi gen te.

Em pri me i ro lu gar, res sal to que o tex to do pro je -
to está em con for mi da de com a Cons ti tu i ção Fe de ral,
ao pre ser var o ato ju rí di co per fe i to (Cons ti tu i ção Fe -
de ral, art. 5º, in ci so XXXVI). Isto por que a tro ca de ga -
ran ti as fica con di ci o na da ao acor do en tre os par ti ci -
pan tes do con tra to, não ha ven do qual quer que bra de
com pro mis so pre vi a men te es ta be le ci do.

O Pro je to é igual men te res pe i ta dor da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei Com ple men tar nº 101,
de 2000). Em seu art. 35, esta lei veda a re a li za ção de 
ope ra ção de cré di to en tre os en tes da Fe de ra ção.
Não ha ve ria, por tan to, a pos si bi li da de de a União ou
en ti da des fe de ra is apor ta rem no vos em prés ti mos aos 
Esta dos. Con tu do, a ope ra ção em tela cons ti tui mera
tro ca de ga ran ti as, não ha ven do apor te de no vos re -
cur sos, no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
com pro mis sos, to dos es ses ve da dos pela Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal.

Em não se ca rac te ri zan do como nova ope ra ção
de cré di to, não cabe tam bém, no caso, a apli ca ção
dos li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos na Re so -
lu ção do Se na do Fe de ral nº 43, de 2001.

Cabe lem brar a ne ces si da de de um re pa ro de
or dem me ra men te for mal. O tex to apre sen ta do de ter -
mi na a re nu me ra ção do art. 6º para art. 7º da Re so lu -
ção do Se na do Fe de ral nº 61, de 1997. Con tu do, a Lei 
Com ple men tar nº 95, de 1998, que dis põe so bre a
ela bo ra ção e re da ção de leis, veda, em seu art. 1º, in -
ci so III, alí nea b, qual quer re nu me ra ção de ar ti go. Dai
a ne ces si da de de ajus te for mal na re da ção do Pro je to 
de Re so lu ção nº 38, de 2003.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do Pro je to
de Re so lu ção do Se na do nº 38, de 2003, na for ma da
se guin te emen da subs ti tu ti va:
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EMENDA Nº 1-CAE (SUBSTITUTIVO)

AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 38, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art. 4º
da Re so lu ção nº 61, de 1997, para per mi tir
que o Esta do do Rio de Ja ne i ro subs ti tua
os de pó si tos ban cá ri os em di nhe i ro das
con tas ga ran ti do ras pre vis tas na re fe ri da
re so lu ção por ati vos que pre ser vem a re -
com po si ção in te gral dos sal dos fi nan ce i -
ros des sas con tas.

Art. 1º O art. 4º da Re so lu ção nº 61, de 24 de ju -
nho de 1997, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo úni co:

“Art. 4º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Com a con cor dân cia

dos par tí ci pes do con tra to de que tra ta esta
re so lu ção, os de pó si tos ga ran ti do res re fe ri -
dos no ca put e na alí nea d do art. 3º po de -
rão ser subs ti tu í dos, a qual quer tem po, por
ou tras es pé ci es de ati vos que pre ser vem in -
te gral men te a re com po si ção dos sal dos fi -
nan ce i ros das con tas ga ran ti do ras. (NR)”

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

Sala da Co mis são, 9 de se tem bro de 2003. –
Ra mez Te bet, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Ro ber to
Sa tur ni no – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Ro me ro Jucá – Luiz Ota vio – Sér gio Ca bral – Pa u -
lo Octá vio – Ro dolp ho Tou ri nho – Edu ar do Aze re -
do – Tas so Je re is sa ti – 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. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
........................................ ............................................

XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do, 
o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
........................................ ............................................

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.

........................................ ............................................
Art. 12. A al te ra ção da lei será fe i ta:

........................................ ............................................
III – nos de ma is ca sos, por meio de subs ti tu i ção, 

no pró prio tex to, do dis po si ti vo al te ra do, ou acrés ci mo 
de dis po si ti vo novo, ob ser va das as se guin tes re gras:
....................................................................................

b) é ve da da, mes mo quan do re co men dá vel,
qual quer re nu me ra ção de ar ti gos e de uni da des su -
pe ri o res ao ar ti go, re fe ri das no in ci so V do art. 10, de -
ven do ser uti li za do o mes mo nú me ro do ar ti go ou uni -
da de ime di a ta men te an te ri or, se gui do de le tras ma i -
ús cu las, em or dem al fa bé ti ca, tan tas quan tas fo rem
su fi ci en tes para iden ti fi car os acrés ci mos; (Re da ção
dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26-4-2001)
........................................ ............................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Men sa gem de Veto

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

........................................ ............................................
Art. 35. É ve da da a re a li za ção de ope ra ção de

cré di to en tre um ente da Fe de ra ção, di re ta men te ou
por in ter mé dio de fun do, au tar quia, fun da ção ou em -
pre sa es ta tal de pen den te, e ou tro, in clu si ve suas en ti -
da des da ad mi nis tra ção in di re ta, ain da que sob a for -
ma de no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
dí vi da con tra í da an te ri or men te.

§ 1º Exce tu am-se da ve da ção a que se re fe re o
ca put as ope ra ções en tre ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta -
tal e ou tro ente da Fe de ra ção, in clu si ve suas en ti da -
des da ad mi nis tra ção in di re ta, que não se des ti nem a:

I – fi nan ci ar, di re ta ou in di re ta men te, des pe sas
cor ren tes;

II – re fi nan ci ar dí vi das não con tra í das jun to à
pró pria ins ti tu i ção con ce den te.
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§ 2º O dis pos to no ca put não im pe de es ta dos e
mu ni cí pi os de com prar tí tu los da dí vi da da União
como apli ca ção de suas dis po ni bi li da des.
........................................ ............................................

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe di -
en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi en ca -
mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 1.212, de 2003,da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, lido an te ri or -
men te, con clu in do fa vo ra vel men te ao Pro je to de Re -
so lu ção nº 38, de 2003, de au to ria do Se na dor Sér gio
Ca bral, que acres cen ta o art. 7º na Re so lu ção nº 61,
de 24 de ju nho de 1997.

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) – 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 375, DE 2003

Mo di fi ca os arts. 54 e 55 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
para cri ar a exi gên cia de que os con du to -
res e pas sa ge i ros de mo to ci cle tas e as -
se me lha dos por tem ca pa ce te con ten do a 
nu me ra ção da pla ca do ve í cu lo em que
cir cu lam.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.503, de 23 de

se tem bro de 1997, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 54. .................................................
I – uti li zan do ca pa ce te de se gu ran ça,

com vi se i ra ou ócu los pro te to res, no qual
cons te, de ma ne i ra vi sí vel, a nu me ra ção da
pla ca do ve í cu lo, con for me re gu la men ta ção
do Con tran;

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

“Art 55. .................................................
I – uti li zan do ca pa ce te de se gu ran ça

no qual cons te, de ma ne i ra vi sí vel, a nu me -
ra ção da pla ca do ve i cu lo, con for me re gu la -
men ta ção do Con tran;

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

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

Jus ti fi ca ção

Nos úl ti mos anos, a ques tão da fal ta de se gu -
ran ça tem pre o cu pa do bas tan te a so ci e da de bra si -
le i ra. Espe ci al men te nas gran des ci da des, a fal ta de 
se gu ran ça tem es ta do en tre as prin ci pa is pre o cu -
pa ções na ci o na is, ao lado de te mas como de sem -
pre go e sa ú de.

Nes se sen ti do, uma das no vas mo da li da des de
vi o lên cia ur ba na en vol ve a uti li za ção de mo to ci cle tas
para a re a li za ção de ilí ci tos: uma du pla de mo to que i -
ros abor da um mo to ris ta e o ele men to que vai con du -
zi do re a li za o de li to, que pode va ri ar des de um “sim -
ples” as sal to a mão ar ma da até o se qües tro des te
mo to ris ta.

Assim, vi san do re du zir a “con ve niên cia” des sa
mo da li da de de ilí ci tos, es ta mos apre sen tan do esta
pro po si ção: na me di da em que se tor ne fa ci li ta da à
iden ti fi ca ção do ve í cu lo, será mais fá cil o ras tre a men -
to de seus au to res, caso se jam seus pro pri e tá ri os. No
caso de uti li za rem ve í cu los rou ba dos, es ta rá es tam -
pa da nos ca pa ce tes a di fe ren ça com a pla ca ve i cu lar,
o que fa ci li ta rá o tra ba lho fis ca li za tó rio.

É im por tan te res sal tar que a po pu la ção es pe ra
a ado ção de me di das sim ples e prá ti cas como a
apre sen ta da e que vi sem à re so lu ção dos gra ves
pro ble mas que a afli gem. Des ta ma ne i ra, so li ci ta mos 
o voto dos no bres pa res para a apro va ção des te pro -
je to de lei.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Mag no Mal ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

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. 54. Os con du to res de mo to ci cle tas, mo to ne -
tas e ci clo mo to res só po de rão cir cu lar nas vias:

I – uti li zan do ca pa ce te de se gu ran ça, com vi se i -
ra ou ócu los pro te to res;

II – se gu ran do o gui dom com as duas mãos
III – usan do ves tuá rio de Pro te ção, de acor do

com as es pe ci fi ca ções do Con tran.
Art. 55. Os pas sa ge i ros de mo to ci cle tas, mo to -

ne tas e ci clo mo to res só po de rão ser trans por ta dos:
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I – uti li zan do ca pa ce te de se gu ran ça;
II – em car ro la te ral aco pla do aos ve í cu los ou

em as sen to su ple men tar atrás do con du tor;
III – usan do ves tuá rio de pro te ção, de acor do

com as es pe ci fi ca ções do Con tran.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 376, DE 2003

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de da
do ta ção de co le te sal va-vi das em em bar -
ca ções des ti na das ao trans por te de pas -
sa ge i ros.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As em bar ca ções des ti na das ao trans por -

te de pas sa ge i ros em águas ter ri to ri a is bra si le i ras de -
vem dis por de co le tes sal va-vi das a bor do.

§ 1º O nú me ro de co le tes deve ser su pe ri or ao
nú me ro de pes so as a bor do.

§ 2º A me nos que os co le tes se jam adap tá ve is
ao ta lhe das cri an ças, de vem ser pre vis tos, adi ci o nal -
men te, co le tes es pe ci a is para cri an ças em nú me ro
cor res pon den te a dez por cen to do to tal.

§ 3º Os co le tes de vem ter suas ca rac te rís ti cas e
es pe ci fi ca ções ho mo lo ga das por ór gão téc ni co com -
pe ten te.

Art. 2º Os co le tes sal va-vi das de vem ser ins ta la -
dos a bor do, em lo ca is de fá cil aces so, cla ra men te si -
na li za dos.

Art. 3º O re gu la men to de ter mi na rá os ca sos em
que o uso do co le te é obri ga tó rio, bem como as me di -
das ad mi nis tra ti vas e pe na li da des apli cá ve is no caso
de inob ser vân cia ao dis pos to nes ta lei.

Art. 4º O dis pos to nes ta lei não se apli ca ao
trans por te de pas sa ge i ros que seja ob je to de acor do,
tra ta do ou con ven ção in ter na ci o nal.

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

Jus ti fi ca ção

Os fre qüen tes e gra ves aci den tes en vol ven do o
trans por te aqua viá rio de pas sa ge i ros ocor ri dos ul ti ma -
men te ge ra ram um cli ma de in se gu ran ça que re quer do
po der pú bli co a ado ção de me di das que vi sem à tran qüi -
li da de dos usuá ri os. Entre es sas me di das, des ta ca-se a
de ter mi na ção, por lei, da obri ga to ri e da de da do ta ção de
co le tes sal va-vi das nas em bar ca ções.

Atu al men te, a ques tão re la ti va aos equi pa men -
tos de sal va-vi das é dis ci pli na da ape nas por meio de
nor mas ex pe di das pela au to ri da de ma rí ti ma, não

exis tin do lei es pe cí fi ca so bre o as sun to. A Lei nº
9.537, de 11 de de zem bro de 1997 (tam bém co nhe ci -
da como LESTA), que “dis põe so bre a se gu ran ça do
trá fe go aqua viá rio (...)“, abor da so men te as pec tos ge -
ra is da ques tão – de fi ni ções, com pe tên ci as, prin cí pi -
os e res pon sa bi li da des, en tre ou tros –, sem des cer ao 
ní vel de de ta lha men to ou es pe ci fi ca ções. Tam pou co
tra ta de equi pa men tos o re gu la men to que dela de cor -
re, apro va do pelo De cre to nº 2.596, de 18 de maio e
1998. A ma té ria é ob je to da Con ven ção Inter na ci o nal
para a Sal va guar da da Vida Hu ma na no Mar, in cor po -
ra da à Le gis la ção bra si le i ra me di an te o De cre to nº
87.186, de 20 de maio de 1982, o qual, en tre tan to, é
apli cá vel ape nas a na vi os que efe tu em vi a gens in ter -
na ci o na is.

Ela bo ra mos esta pro po si ção, pois, com o ob je ti -
vo de con tri bu ir para o au men to da se gu ran ça do
trans por te aqua viá rio, ele van do ao ní vel das leis a exi -
gên cia de equi pa men tos de sal va ta gem nas em bar -
ca ções. Em al gu mas cir cuns tân ci as, po rém, de pen -
den do do tipo de per cur so ou de em bar ca ção uti li za -
da, o tem po de aces so aos equi pa men tos, em caso
de aci den te, pode fi car com pro me ti do, si tu a ção em
que o uso dos co le tes – e não ape nas a do ta ção – se -
ria im pe ri o so. Con si de ran do a di ver si da de des sas si -
tu a ções, con tu do, to ma mos o cu i da do de de le gar a
pos te ri or re gu la men to – por cons ti tu ir ins tru men to
mais ade qua do a dis ci pli nar a ma té ria – a com pe tên -
cia para de fi nir os ca sos em que esse uso se ria in dis -
pen sá vel, as sim como as san ções que as se gu rem a
efi cá cia da me di da.

Opta mos pela ela bo ra ção de pro je to de lei in de -
pen den te, em vez de pro mo ver al te ra ções na lei mais ge -
ral so bre a ma té ria, como de ter mi na a Lei Com ple men tar 
nº 95, de 28 de fe ve re i ro de 1998, que rege a ela bo ra ção
das pro po si ções le gis la ti vas. É que a Lei nº 9.537, de
1997, não com por ta a in clu são de itens de na tu re za téc -
ni ca, como a re la ção e quan ti fi ca ção dos equi pa men tos
exi gi dos a bor do. Com ma i or ra zão, não ad mi ti ria a pre -
sen ça de dis po si ti vo que dis ci pli ne a obri ga to ri e da de de
uso de um des ses equi pa men tos.

Em vis ta do ex pos to, 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, 9 de se tem bro de 2003. – 
Val mir Ama ral.

LE GIS LA ÇÃO CI TA DA

LEI Nº 9.537, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997

Dis põe so bre a se gu ran ça do trá fe -
go aqua viá rio em águas sob ju ris di ção
na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

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

DECRETO Nº 2.596, DE 18 DE MAIO DE 1998

Re gu la men ta a Lei nº 9.537, de 11 de 
de zem bro de 1997, que dis põe so bre a
se gu ran ça do trá fe go aqua viá rio em
águas sob ju ris di ção na ci o nal.

O Pre si den te do Se na do Fe de ral, no exer cí cio
do car go de 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 no art. 40, da Lei nº
9.537, de 11 de de zem bro de 1997,

De cre ta:
....................................................................................

DECRETO Nº 87.186, DE 18 DE MAIO 1982

Pro mul ga a Con ven ção Inter na ci o -
nal para Sal va guar da da Vida Hu ma na no 
Mar, 1974.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Con si de ran do que o 
Con gres so Na ci o nal apro vou, pelo De cre to Le gis la ti -
vo nº 11, de 16 de abril de 1980, a Con ven ção Inter na -
ci o nal para a Sal va guar da da Vida Hu ma na no Mar,
1974, con clu í da em Lon dres, a 1º de no vem bro de
1974; Con si de ran do que o Instru men to de Ade são à
re fe ri da Con ven ção pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil foi de po si ta do em Lon dres a 22 de maio de
1980; Con si de ran do que a men ci o na da Con ven ção
en trou em vi gor para a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
a 25 de maio de 1980:

De cre ta:
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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:
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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, men sa gem do Se nhor Pre si den -
te da Re pú bli ca que pas so a ler.

É lida a se guin te

MENSAGEM Nº 188, DE 2003
(Nº 445/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
De con for mi da de com o art. 52, in ci so III, alí nea

“f”, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts.
53 e 54 da Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001, sub -
me to à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as o nome
do Se nhor Fran cis co de Oli ve i ra Fi lho, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres – ANTT, para cum prir o man da to res tan te
de Re i nal do Alves Cos ta Neto.

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

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 XIV, da Cons ti tu i ção, e 
ten do em vis ta o dis pos to no § 1º do art. 53 da Lei nº
10.233. de 5 de ju nho de 2001, re sol ve

NO ME AR

Re i nal do Alves Cos ta Neto, para exer cer o car -
go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes
Ter res tres – ANTI, com man da to de dois anos.

Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2002; 181º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

Pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al de 18 do fe ve re i ro
de 2002.

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 XIV, da Cons ti tu i ção, e 
ten do em vis ta o dis pos to no § 1º do art. 53 da Lei nº
10.233, de 5 de ju nho de 2001, re sol ve

EXO NE RAR, a pe di do.

Re i nal do Alves Cos ta Neto do car go de Di re tor 
da Agên cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres
ANTT, a par tir de 13 de ja ne i ro de 2003.

Bra sí lia, 19 de fe ve re i ro de 2003; 182º da Inde -
pen dên cia e 115º da Re pú bli ca. – Luiz Iná cio Lula da 
Sil va.
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Avi so nº 928 – Su par/C. Ci vil.

Em 5 de se tem bro 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: Indi ca ção de au to ri da de.

Se nhor Pri me i ro Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à con si de ra -

ção des sa Casa o nome do Se nhor Fran cis co de Oli -
ve i ra Fi lho, para exer cer o car go de Di re tor da Agên -
cia Na ci o nal de Trans por tes Ter res tres – ANTT, para
cum prir o man da to res tan te de Re i nal do Alves Cos ta
Neto.

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 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Men sa gem de Veto nº 516

Dis põe so bre a re es tru tu ra ção dos
trans por tes aqua viá rio e ter res tre, cria o
Con se lho Na ci o nal de Inte gra ção de Po lí ti -
cas de Trans por te, a Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes Ter res tres, a Agên cia Na ci o nal 
de Trans por tes Aqua viá ri os e o De par ta -
men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de
Trans por tes, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 53. A Di re to ria da ANTT será com pos ta por

um Di re tor-Ge ral e qua tro Di re to res e a Di re to ria da
ANTAQ será com pos ta por um Di re tor-Ge ral e dois Di -
re to res.

§ 1º Os mem bros da Di re to ria se rão bra si le i ros,
de re pu ta ção ili ba da, for ma ção uni ver si tá ria e ele va -
do con ce i to no cam po de es pe ci a li da de dos car gos a
se rem exer ci dos, e se rão no me a dos pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, após apro va ção pelo Se na do Fe de ral,
nos ter mos da alí nea f do in ci so III do art. 52 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º O Di re tor-Ge ral será no me a do pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca den tre os in te gran tes da Di re to -
ria, e in ves ti do na fun ção pelo pra zo fi xa do no ato de
no me a ção.

Art. 54. Os mem bros da Di re to ria cum pri rão
man da tos de qua tro anos, não co in ci den tes, ad mi ti da
uma re con du ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A ma té ria
vai à Co mis são de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 787, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exce len tís -
si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da so bre Pro gra ma de De sen vol vi -
men to do Tu ris mo no Nor des te – Fase II.

Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te do Se na do Fe de ral,
O Pro de tur-1, 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, 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 do Ae ro por to 
de Sal va dor, São Luis, For ta le za, Na tal Re ci fe e ro do -
vi as por toda a re gião tu rís ti ca do Nor des te.

Como o Pro gra ma foi um su ces so, o Ban co Inte -
ra me ri ca no para o De sen vol vi men to de ci diu fi nan ci ar
um novo pro gra ma. Em 27 de se tem bro de 2002, o
BID as si nou o con tra to do Pro de tur li com o Ban co do
Nor des te do Bra sil. O BNB, pelo con tra to, fará
sub-em prés ti mos aos Esta dos do Nor des te. Além dis -
so, exer ce rá a fun ção de uni da de ges to ra res pon sá -
vel pela aná li se e apro va ção dos pro je tos.

Des de Se tem bro de 2002, o BNB tem pror ro ga -
do, su ces si vas ve zes, a as si na tu ra do pri me i ro con -
tra to de sub-em prés ti mo com a Ba hia ape sar do Esta -
do ter cum pri do com to das as exi gên ci as téc ni cas e fi -
nan ce i ras.

É im pres cin dí vel a as si na tu ra dos re fe ri dos con vê -
ni os e é, por en ten der ne ces sá rio que o Ban co do Nor -
des te in for me a esta Casa Le gis la ti va as ra zões do inex -
pli cá vel atra so e su ces si vos adi a men tos que

 Re que i ro, na for ma do art. 50, § 2º da Cons ti tu i -
ção Fe de ral e dos ar ti gos 215, I, a, 216, I e 217 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, que seja en ca mi -
nha do ao Se nhor Mi nis tro da Fa zen da pe di do de in -
for ma ções, no sen ti do de ob ter os se guin tes es cla re -
ci men tos:
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1. Se res tam pen den tes, e qua is são,
os im pe di men tos, dos Esta dos nor des ti nos,
em es pe ci al do Esta do da Ba hia, se jam fir -
ma dos os con tra tos do Pro de tur–II, com o
Ban co do Bra sil;

2. Se não res tam pen den tes as re fe ri -
das pro vi dên ci as por par te dos Esta dos nor -
des ti nos, que pen dên ci as ou tras ain da res -
tam;

3. Se não res tam pen dên ci as en tre as
par tes, Esta dos e BNB, para as si na tu ra dos
con vê ni os do Pro de tur-II, qua is as ca u sas do
atra so e su ces si vos adi a men tos para a as si -
na tu ra dos re fe ri dos con vê ni os.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. –
Anto nio Car los Ma ga lhães.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri -
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler. 

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 788, DE 2003

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, Voto De Con gra tu la ções, 
aos Se nho res Erony da Sil va, Ma nu el Bra vo Sa ra ma -
go e Be li sá rio Antô nio de La cer da, por sua pos se
como De sem bar ga do res do TJMG – Tri bu nal de Jus ti -
ça de Mi nas Ge ra is, de se jan do a eles ple no su ces so
nas no vas fun ções e de sa fi os.

Jus ti fi ca ção

A ho me na gem que ora for mu lo jus ti fi ca-se pela
im por tân cia da re no va ção que se apre sen ta no Po der 
Ju di ciá rio do meu Esta do, par ce la fun da men tal no
apri mo ra men to da de mo cra cia no nos so País, fa zen -
do cum prir a Lei.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. –
Edu ar do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con gra tu la ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 187, de 2003 (nº
439/2003, na ori gem), de 3 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do
in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o de mons -

tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês de ju lho 
de 2003, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção
das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 64, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 29, de 2003 (nº
2.204/2003, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
1.500/2003 – TCU (2ª Câ ma ra), bem como dos res -
pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, so bre
to ma da de con tas es pe ci al ins ta u ra da em vir tu de de
con ver são de pro ces so de au di to ria no Mu ni cí pio de
Co a ri – AM, de cor ren te de ir re gu la ri da des na apli ca -
ção de re cur sos ori un dos de con vê ni os ce le bra dos
com a União e na apli ca ção de re cur sos ori gi ná ri os
de ro yal ti es (TC – 014.180/2000-9).

A ma té ria vai à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

OF. PSDB/l/Nº 1.326/2003

Bra sí lia, 9 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 os

De pu ta dos Edu ar do Go mes e Antô nio Car los Pan -
nun zio, em subs ti tu i ção aos De pu ta dos Ju tahy Ju ni or
e Cus to dio Mat tos, como mem bros ti tu la res, e o De -
pu ta do Áti la Lira, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Luiz
Car los Ha uly, como mem bro su plen te, para in te gra -
rem a Co mis são Mis ta Espe ci al des ti na da a ana li sar a 
Me di da Pro vi só ria nº 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”.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF. GLPMDB Nº 365/2003

 Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te -
gra rão a Co mis são Mis ta in cum bi da de exa mi nar e
emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 128, de
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lº-9-2003, 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”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Ro me ro Jucá José Ma ra nhão
Ga ri bal di Alvas Fi lho  João Alber to Sou za
Ju vên cio da Fon se ca Ney Su as su na

Re no vo na opor tu ni da de vo tos de apre ço e
con si de ra ção. – Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i -
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do -
res ins cri tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, aler tan do S. Exª
que o pri me i ro que che gou ao ple ná rio foi o no bre Se -
na dor Pa u lo Paim.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
O Se na dor Ca pi be ri be já me ha via aler ta do de que V.
Exª ti nha se ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel, 
mas se V. Exª con se guir es pa ço para usar a pa la vra
pela Li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res, po de -
ría mos per mu tar. De qual quer je i to, ins cre vo-me
como pri me i ra su plen te de po is dos Se na do res João
Ca pi be ri be, Álva ro Dias e V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Está as se -
gu ra da a ins cri ção da Se na do ra He lo í sa He le na
como pri me i ra su plen te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Obri ga da, Sr. Pre si den te.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP ) – 
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, para fa ci li tar a co lo ca ção da Se na do ra
He lo í sa He le na como ter ce i ra ins cri ta para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, que ro re que rer a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ime di a ta, como Lí der do
PSB.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a ins cri ção da Se na do ra Lú cia Vâ nia para 

uma co mu ni ca ção ina diá vel e a mi nha pró pria como
Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Na pror ro -
ga ção da Hora do Expe di en te, te rão as se gu ra do o
uso da pa la vra por 5 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, na se guin te or dem, os Se na do res Pa u lo
Paim, Lú cia Vâ nia e He lo í sa He le na.

Como Lí de res, fa rão uso da pa la vra os Se na do -
res João Ca pi be ri be e Alva ro Dias, por 5 mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be, 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, nos ter mos do art. 14, in ci so II, 
alí nea a do Re gi men to Inter no.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
SRA.s e Srs. Se na do res, re ce be mos, em Bra sí lia,
com pro fun do pe sar, a no tí cia in fa us ta do pas sa men -
to sú bi to de Dom João Ri sat ti. Esta va ele em Roma,
no de sem pe nho de suas fun ções pas to ra is, às qua is
en tre gou o me lhor de seus es for ços ao lon go de sua
vida. 

Mu i to mais que la men tar a sua au sên cia, de ve -
mos re cor dar a sua de di ca ção à fren te do Bis pa do de
Ma ca pá e evo car seus exem plos como par te de nos -
so pa tri mô nio. Ama do pe los fiéis de sua Igre ja, Dom
João Ri sat ti sem pre me re ceu o res pe i to e a ad mi ra -
ção de to dos os ci da dãos de nos so Esta do, en tre os
qua is nos in clu í mos. 

Qu e ro re gis trar o fa le ci men to do Bis po da Di o -
ce se de Ma ca pá, Dom João Ri sat ti, e pres tar as mi -
nhas ho me na gens a esse ho mem que ser viu a Deus
e ao povo. Com 60 anos de ida de, 35 de les de di ca dos
à vida re li gi o sa, mor reu na no i te da úl ti ma se gun -
da-fe i ra, em Tren to, na Itá lia. 

Pa dre João era co nhe ci do na Mo li na de Le an -
dro, uma ci da de zi nha per to de Tren to, na Itá lia, onde
nas ceu, pelo seu de se jo de ser mis si o ná rio. Em 1964, 
João foi en tão aco lhi do pelo Pon ti fí cio Insti tu to das
Mis sões Estran ge i ras, em Mi lão, para que es tu das se
Te o lo gia e re a li zas se o seu so nho de ser mis si o ná rio.
Orde na do sa cer do te em 1968, de di cou os pri me i ros
qua tro anos de apos to la do na for ma ção de as pi ran tes 
mis si o ná ri os, na Itá lia, mas, para ele, o dia mais bo ni -
to de sua vida foi aque le em que pôde sair de sua ter -
ra e co me çar a exer cer o pró prio ca ris ma mis si o ná rio
no país de sua des ti na ção, o Bra sil. 

Pa dre João veio para o Ama zo nas em 1972,
para vi ver na ci da de de Pa rin tins, ter ra que ele di zia
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ser de um povo ale gre, hos pi ta le i ro, hu mil de e que
tem gran de es ti ma a to dos os sa cer do tes.

Em 1988, Pa dre João re ce beu a sa gra ção epis -
co pal, tor nan do-se, a par tir daí, Dom João Ri sat ti, e,
em mar ço de 1993, to mou pos se na Di o ce se de Ma -
ca pá. 

Dom João Ri sat ti es ta va par ti ci pan do da con sa -
gra ção de uma le i ga bra si le i ra, mem bro da co mu ni da -
de de San ta na. No úl ti mo sá ba do, es te ve na ce le bra -
ção e de po is cum priu uma agen da de vi si tas a al guns
pa dres que pres ta ram ser vi ços em Ma ca pá. Ain da no
sá ba do, o Bis po se guiu para a ci da de de Tren to, onde
foi vi si tar seus fa mi li a res. Dom João se re co lheu no
do min go à no i te e não se le van tou às 6 da ma nhã,
como era seu cos tu me. Dom João pas sou para a eter -
ni da de dor min do.

Faço as sim, com mu i to pe sar, o re gis tro da mor -
te do Bis po de Ma ca pá, Dom João Ri sat ti. 

Sr. Pre si den te, gos ta ria de tam bém ma ni fes tar
mi nha re pul sa em re la ção a mais um as sas si na to de
tra ba lha dor ru ral.

Não é pos sí vel con ti nu ar mos to le ran do a ma -
tan ça dos po bres do cam po. Mais um lí der do MST foi
as sas si na do em Ala go as.

Lu ci a no da Sil va, o Gri lo, era acu sa do de par ti ci -
par de sa ques no Esta do e foi atin gi do por três ti ros.
Sem jul ga men to, foi sen ten ci a do e a sen ten ça, exe cu -
ta da. Por tan to, tra ta-se de um ho mi cí dio, de mais um
cri me sob en co men da. 

O sem-ter ra Lu ci a no Alves da Sil va, de 28 anos,
foi mor to na no i te de do min go com três ti ros, quan do
ca mi nha va por uma es tra da de ter ra, ou seja, foi um
as sas si na to sob en co men da. Em ple no sé cu lo XXI, a
so ci e da de bra si le i ra con ti nua con vi ven do com a bar -
bá rie, com o cri me sob en co men da, com a ma tan ça
de tra ba lha do res ru ra is. 

Nes sa úl ti ma se ma na, esse é o se gun do cri me
que no ti cio e a res pe i to do qual ma ni fes to in dig na ção
des ta tri bu na. Será que toda se ma na te rei que vir aqui 
para anun ci ar tra gé di as pro vo ca das pe las de si gual -
da des so ci a is e pela fal ta de re for ma agrá ria? O Bra sil 
é o úni co país da Amé ri ca La ti na que ain da não fez a
re for ma agrá ria. Um País que tem 8.500 km² de ter ras
agri cul tá ve is não po de ria con vi ver, em ne nhum hi pó -
te se, com a ma tan ça dos seus tra ba lha do res ru ra is e
prin ci pal men te de suas li de ran ças. Mi lha res de lí de -
res sin di ca is e tra ba lha do res ru ra is fo ram as sas si na -
dos ao lon go dos úl ti mos anos, o que, so ma do ao as -
sas si na to de ne gros e es cra vos e à ma tan ça de ín di -
os, mos tra que a so ci e da de bra si le i ra não é a so ci e -
da de da cor di a li da de que pre ga mos, mas, sim, uma

so ci e da de que pra ti ca a vi o lên cia con tra os ex clu í dos, 
con tra os tra ba lha do res ru ra is.

Eram es ses os re gis tros, Sr. Pre si den te. La men -
to, pro fun da men te, as duas per das: a do nos so Bis po
Dom João Ri sat ti e a de Lu ci a no da Sil va, lí der do Mo -
vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem-Ter ra.

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. 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pela Li -
de ran ça do PSDB, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Alva ro Dias, por cin co mi nu tos, de acor do com o art.
14 do Re gi men to Inter no.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Bra sil vem 
ape lan do para que se faça uma re for ma tri bu tá ria há
mu i to tem po. Nes te mo men to, quan do o Con gres so
Na ci o nal se pre pa ra para con clu ir a tra mi ta ção da
pro pos ta do Go ver no, já há si na is de pro fun da de cep -
ção. Cer ta men te, as sim que essa pro pos ta for pro -
mul ga da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ini ci a re mos a
con cla ma ção para se que faça uma nova re for ma tri -
bu tá ria.

O po der tri bu tá rio é ins tru men to pre ci o so para a
dis tri bu i ção de ren da, ge ra ção de em pre go, pro mo ção
do de sen vol vi men to eco nô mi co com jus ti ça so ci al.

O Go ver no des per di ça opor tu ni da de pre ci o sa
de pro mo ver uma re for ma com pe ten te que es ta be le -
ces se o equi lí brio fis cal e o iní cio de um pro ces so de
de sen vol vi men to eco nô mi co mais ace le ra do, com a
de so ne ra ção da pro du ção, es tí mu lo à ge ra ção do
em pre go e pro mo ção da jus ti ça so ci al. 

Ao mes mo tem po em que se es ta be le ces se o
equi lí brio fis cal, se res ta be le ce ria o prin cí pio da iso -
no mia, tan tas ve zes agre di do por equí vo cos pra ti ca -
dos aqui e aco lá na dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos 
en tre os en tes fe de ra ti vos. 

Por esta ra zão, os pre fe i tos do Pa ra ná se en con -
tram em Bra sí lia hoje. Re ú nem-se aqui para for mu lar
ape lo no sen ti do de que se pro mo vam al te ra ções que
pos sam mi ni mi zar o dano que cer ta men te so fre rão as 
uni da des da Fe de ra ção com uma re for ma que não
aten de aos seus an se i os e às suas es pe ran ças. 

O que que rem os Mu ni cí pi os?
Os Mu ni cí pi os pe dem: 

1 – Apro va ção pelo Con gres so Na ci o -
nal da Emen da 41/03, que tra ta dos fun dos
de re ce i ta para os Mu ni cí pi os na re for ma tri -
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bu tá ria (emen da da Câ ma ra dos De pu ta -
dos). A emen da faz com que a base dos
fun dos que ge ram re ce i tas para os Mu ni cí pi -
os seja am pli a da, de for ma que al can ce os
de ma is tri bu tos da União. Ao mes mo tem po, 
o pro je to pre vê que, a cada vez que a União 
cri ar um novo tri bu to, os fun dos in ci dam au -
to ma ti ca men te so bre o FPE e o FPM. 

2 – Os pre fe i tos re i vin di cam a des ti na -
ção de 22,5 % da ar re ca da ção da CPMF
para os Mu ni cí pi os bra si le i ros. Na tu ral men -
te, os Mu ni cí pi os tam bém que rem que o im -
pos to seja de fi ni ti vo.

3 – Os pre fe i tos re i vin di cam a des ti na -
ção de 25% da ar re ca da ção da Cide para
os Mu ni cí pi os.

4 – Os Mu ni cí pi os que rem apro var a
Emen da nº 4.103, que tra ta dos fun dos, na
re for ma tri bu tá ria pro pos ta pe los Esta dos.
Esta Emen da pro põe a com pen sa ção dos
Esta dos pelo ICMS não ar re ca da do em fun -
ção das ex por ta ções, já que 25% do va lor
des te fun do per ten ce aos Mu ni cí pi os.

Alte ra ções que, cer ta men te, re dun da ri am em
jus ti ça, uma vez que os Mu ni cí pi os bra si le i ros são
os mais sa cri fi ca dos. 

Os go ver na do res exer ce ram o po der de pres são 
e al can ça ram al guns avan ços em re la ção às pre ten -
sões ini ci a is; ob vi a men te não es tão sa tis fe i tos, mas,
de qual quer modo, evo lu í ram em re la ção ao que pre -
ten di am. Mas os Mu ni cí pi os fi ca ram, la men ta vel men -
te, em se gun do pla no. E esse des ca so re fle te-se,
ago ra, na re vol ta dos pre fe i tos mu ni ci pa is do Pa ra ná,
que che gam a Bra sí lia na es pe ran ça ain da de mu dar
a his tó ria des ta re for ma tri bu tá ria.

De mi nha par te, Sr. Pre si den te, pre ten den do ser 
re a lis ta e jus to, não vejo esta re for ma como a pa na -
céia que o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca en ten deu
ser, ao afir mar que, em sete me ses, o seu Go ver no
apro va va as re for mas da pre vi dên cia e a tri bu tá ria.
Sua Exce lên cia equi vo cou-se no tem po, já que a re -
for ma não está apro va da; se quer pas sou pela Câ ma -
ra a re for ma tri bu tá ria; e a da Pre vi dên cia che gou há
pou co no Se na do para a tra mi ta ção, a qual não sa be -
mos quan to tem po de man da rá. De qual quer ma ne i ra, 
não é o que dis se o Pre si den te da Re pú bli ca: “Que
este ano pas sa rá para a His tó ria como o ano em que
mu da mos o País”. Não. Estas re for mas não mu dam o
País. O País não fica me lhor com elas. Na ver da de,
cons ti tu em-se ar re me dos de re for ma, pois não pro -
mo vem dis tri bu i ção de ren da, ge ra ção de em pre go,

de sen vol vi men to eco nô mi co. Re for ma que não al can -
ça os ob je ti vos aci ma men ci o na dos deve ter ou tro
nome, não o de re for ma.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra, se guin do a lis ta de ins cri ções, ao Se na dor
Pa pa léo Paes. 

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, sex ta-fe i ra pas -
sa da, ins cre vi-me, como ora dor, para, nes ta ter ça-fe i -
ra, pro fe rir o meu pro nun ci a men to. Lo gi ca men te que
o tema já es ta va pro gra ma do, po rém um acon te ci -
men to, bas tan te tris te para o Esta do do Ama pá,
fez-me re je i tar o dis cur so já pro gra ma do para fa zer
um tris te mas im por tan te re gis tro para o Esta do do
Ama pá e para a Igre ja Ca tó li ca.

É com gran de pe sar que re gis tro o fa le ci men to
do Bis po de Ma ca pá, Dom João Ri sat ti.

Dom João Ri sat ti fa le ceu na ma dru ga da de
hoje, dia 9 de se tem bro, na casa de sua fa mí lia, em
Tren to, na Itá lia. Dom João foi ví ti ma de en far to ful mi -
nan te do mi o cár dio.

Nas ci do no dia 1º de de zem bro de 1942, tam -
bém em Tren to, Dom João era Bis po Di o ce sa no do
Ama pá há mais de dez anos. Era tam bém Pre si den te
da Re gi o nal Nor te Dois da Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil.

Entre as ca rac te rís ti cas mais mar can tes da per -
so na li da de de Dom João, es ta vam a sua pro fun da di -
nâ mi ca pas to ral e a sua am pla vi são na ad mi nis tra -
ção da di o ce se. Além dis so, ele era uma pes soa ex -
pan si va, ale gre e ami ga. E, por ser ita li a no, ini ci ou,
por duas ve zes, o pro ces so para con quis tar a na tu ra li -
za ção bra si le i ra, não lo gran do êxi to de vi do à nos sa
bu ro cra cia.

Logo quan do che gou à ci da de de Ma ca pá, Dom
João cons ta tou que a Ca te dral da ci da de, ape sar de
sua bela ar qui te tu ra, era pe que na para com por tar o
ex pres si vo nú me ro de fiéis. Sen do as sim, ele ide a li -
zou, de for ma or ga ni za da e bem ela bo ra da, o pro je to
de cons tru ção da nova Ca te dral. Na épo ca, eu era
Pre fe i to da ci da de de Ma ca pá e pude vi a bi li zar a do a -
ção do ter re no para a cons tru ção da nova Ca te dral. 

Ao lon go des ses anos, Dom João fez um belo
tra ba lho de cons ci en ti za ção da co mu ni da de, pre ser -
van do do van da lis mo não só os nu me ro sos mo nu -
men tos re li gi o sos como tam bém toda a nos sa ci da de. 
Infe liz men te, as sim como Mo i sés, Dom João con tem -
plou a cons tru ção, mas não che gou a ver a sa gra ção
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da Ca te dral, uma vez que ela se en con tra hoje com
80% de sua obra con clu í da. 

Dom João sem pre pro cu rou har mo ni zar e aten -
der da me lhor for ma pos sí vel a co mu ni da de. Ele en -
ten dia como pou cos a re a li da de da nos sa Di o ce se,
es tan do pre sen te prin ci pal men te na área ru ral. Sem -
pre que pos sí vel, ele de i xa va os tra ba lhos na ci da de a 
car go de ou tros re li gi o sos e par tia para o in te ri or, bus -
can do es tar pre sen te tam bém jun to da que la co mu ni -
da de. Fa zia essa op ção sem pre que pos sí vel, para
que aque la co mu ni da de não se afas tas se da Igre ja
Ca tó li ca. 

A ener gia e a ale gria de Dom João Ri sat ti sem -
pre ca ti va ram a to dos. Ele cum priu sua mis são, ilu mi -
na da por Deus, de es tar à fren te do re ba nho de sua
Igre ja. Foi vo ca ci o na do e aten deu ao cha ma do. Entre -
gou-se de cor po e alma a nos sa co mu ni da de. Fi cam
hoje a lem bran ça ami ga e o belo exem plo do re li gi o so
e do ho mem que amou ao pró xi mo mais do que a si
mes mo. 

A co mu ni da de do Esta do do Ama pá per de hoje
uma re fe rên cia de li de ran ça re li gi o sa, pois suas pa la -
vras sem pre a ca ti va ram. E nós, da qui, ren de mos as
nos sas ho me na gens a Dom João Ri sat ti. Que Deus o
re com pen se por sua cor res pon dên cia ao seu cha ma do.

Este re gis tro que faço, Sr. Pre si den te, é o de um
ci da dão que re pre sen ta o Esta do do Ama pá, que era
ami go de Dom João Ri sat ti e que re co nhe ce, em seu
tra ba lho, um tra ba lho sé rio e pro fí cuo na Igre ja Ca tó li -
ca do meu Esta do, a que, te nho cer te za, os de ma is
re li gi o sos da rão pros se gui men to. 

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) – Se na dor

Pa pa léo Paes, V. Exª pe diu que fos se pu bli ca do o seu
dis cur so, ou vai de i xar para fazê-lo ou tro dia?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, fa rei nova ins cri ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor Mão
San ta.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos, Se na dor.
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, SRA.s e Srs. Se na do -
res, bra si le i ras e bra si le i ros que as sis tem a esta so le -
ni da de pela te le vi são e a ou vem pela Rá dio Se na do,
che gam as pro pa la das re for mas a esta Casa. 

Já fiz, nes te ple ná rio, cin co pro nun ci a men tos à
Na ção, ana li san do e apon tan do fa lhas da Re for ma
Pre vi den ciá ria. Re cor dan do aque les cin co pro nun ci a -

men tos, eu os sin te ti za ria di zen do que a Fran ça fez
sua re for ma pre vi den ciá ria, Se na dor Pa pa léo Paes,
em doze anos. O Bra sil não po de rá fazê-la de cho fre.

A Re for ma Tri bu tá ria tam bém é com pli ca da. E
como é com pli ca da! Bas ta di zer que so bre o fato de
se pa gar im pos to até Cris to fez uma me di ta ção, e re -
cu sou-se a res pon der apres sa da men te. Está es cri to
nas Sa gra das Escri tu ras que ro ma nos, in sa tis fe i tos
com os cé sa res, che ga ram a Cris to, lí der que em pol -
ga va e pre ga va a jus ti ça e a ver da de, e lhe per gun ta -
ram: “Se nhor, é jus to pa gar im pos to a Cé sar?” E Cris -
to pe gou a mo e da e dis se: “Que re tra to é este que
está gra va do na mo e da? É de Cé sar?” Eles res pon -
de ram: “É do Impe ra dor”. Dis se Cris to: “Então, dai a
Cé sar o que é de Cé sar, e a Deus o que é Dele.” Ele
te meu fa zer co men tá ri os so bre o im pos to. Então, não
po de mos fa zer essa re for ma apres sa da men te.

Se na dor Pa pa léo Paes, Frank lin De la no Ro o se -
velt, que go ver nou por qua tro ve zes os Esta dos Uni -
dos, ga nhou qua tro ele i ções. Na épo ca da De pres -
são, ele dis se: “Cada ho mem que vejo é su pe ri or a
mim e, nes se par ti cu lar, pro cu ro apren der.”

Se na dor Ro meu Tuma, ele es ta va en si nan do a
hu mil da de. Esse não é um con ce i to só dele. É um
con ce i to sá bio. Di zem que o mais sá bio dos ho mens
foi o fi ló so fo Só cra tes, que ter mi nou sua vida de fen -
den do, com con vic ção, suas ver da des. Di zia ele: “Sei
que nada sei”.

Se na dor Pa pa léo Paes, po dem es tar di zen do
que nós fo mos bus car co i sas an ti gas, que nada va -
lem, mas pen so que va lem mu i to. Anti go é o Pai Nos -
so, an ti ga é a Ave Ma ria. Cada vez que re pe ti mos e
bal bu ci a mos es sas ora ções nos trans por ta mos des ta
ter ra aos céus. Os mo der nos se guem isso. 

Hoje, o ma i or ad mi nis tra dor, Pe ter Druc ker, diz
que o lí der do fu tu ro será aque le que for mais in da ga -
dor, per gun ta dor.

Estou aqui tra zen do es tas afir ma ti vas para en -
ca mi nhá-las ao Pre si den te da Re pú bli ca, para cha -
mar para cá o Lí der do Go ver no, pro fes sor e eco no -
mis ta Mer ca dan te, para um de ba te qua li fi ca do –
como S. Exª sem pre diz. 

Por cin co ve zes, usei esta tri bu na e cri ti quei e
ana li sei as fa lhas da apres sa da e in jus ta Re for ma da
Pre vi dên cia. Vou, ago ra, fa zer o mes mo com a Re for -
ma Tri bu tá ria. Pri me i ro, sou do Pi a uí e en ten do que lá
há uma pes soa do ta da nes se as sun to, de di ca da há
dé ca das. Foi Se cre tá rio de Fa zen da do Esta do do Ce -
a rá, Se cre tá rio de Fa zen da do Esta do do Pi a uí, fis cal
de tri bu to, úl ti mo re la tor des sa re for ma no Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so e, ago ra, Pre si den te da
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Co mis são res pon sá vel pela aná li se da Re for ma Tri -
bu tá ria. Eu o es cu tei, por que S. Exª sabe aqui lo mais
que eu. 

Se na dor Du ci o mar Cos ta, esse ho mem é o De -
pu ta do Fe de ral Mus sa De mes, com meio sé cu lo de
de di ca ção ao es tu do dos tri bu tos. Em uma con ver sa,
de tec tei al guns pon tos fa lhos. 

A re for ma tem que vir para me lho rar a qua li da de 
de vida do povo bra si le i ro, e não para man ter a va i da -
de. E não para di zer que o PT é for te e ne go cia; que o
PT con se guiu apro var as re for mas, e o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, não. Essa é a va i da de
que es tão in cu tin do no Pre si den te da Re pú bli ca, que
foi ele i to por re pre sen tar a hu mil da de da sua ori gem.

Se na dor Ro meu Tuma, Se na dor Pa pa léo Paes,
a pas sa gem da Bí blia que mais me im pres si o nou foi a 
de um tal Qo he let, de que nun ca me es que ço. Ele dis -
se: “Nin guém mais do que eu teve a sa be do ria.” Está
no Ecle si as tes. “Eu, Qo he let, fi lho de Sa lo mão e neto
de Davi, tive to das as ri que zas, mu lhe res mil, gado,
ovi nos, ca pri nos, ter ras que mi nha vi são não atin gia,
ouro e pra ta, to das as ri que zas e sa be do ria. Mas que -
ro di zer que, sob os céus, tudo é va i da de”.

E isso eu que ria di zer ao Pre si den te da Re pú bli -
ca. Está ha ven do um cul to à va i da de por quem não
era va i do so. Mas isso é co mum – e es tou acon se lhan -
do, por que fui Pre fe i ti nho e Go ver na dor de Esta do.
Para que essa pres sa, Pre si den te Lula?

Se na dor Pa pa léo Paes, V. Exª, em uma in tu i ção
fi lo só fi ca, re pre en deu o Mi nis tro da Edu ca ção, na ci o -
nal men te, pu bli ca men te, quan do S. Exª que ria ace le -
rar os pro ces sos da edu ca ção e ti nha di fi cul da de. Nin -
guém pode co mer apres sa da men te. Quem come
apres sa da men te come cru. E, ago ra, va mos co mer
apres sa da men te essa Re for ma da Pre vi dên cia, ma -
tan do os ve lhi nhos apo sen ta dos e as vi u vi nhas ator -
men ta das e des gra ça das, com os cor tes nas suas
pen sões. Essa, tam bém, é uma for ma de tri bu to – so -
bre o qual Cris to não quis opi nar sem re fle tir: “Dai a
Cé sar o que é de Cé sar e a Deus o que é de Deus”.

Vou, en tão, ci tar nove pon tos er ra dos e pre ci pi -
ta dos, que não de ve ri am ser co lo ca dos go e la aba i xo,
mas de ve ri am vir a esta Casa, para um de ba te qua li fi -
ca do.

1 – A PEC pror ro ga a CPMF até 2007.
Essa con tri bu i ção foi cri a da em um mo men to de

de ses pe ro. A CPMF é imo ral. Foi per mi ti da pela cren -
ça do País no Mi nis tro da Sa ú de, Sr. Adib Ja te ne. 

No bre Se na dor Pa pa léo Paes, o des ca so em
que a sa ú de vi via sen si bi li zou a Na ção. Com ur gên -
cia, foi apro va da a CPMF para so cor rer a pre ca ri e da -

de da sa ú de no País, que, con fi an do em Adib Ja te ne,
ace i tou esse im pos to que nun ca foi des ti na do àque le
se tor. Estão aí as ma ze las da sa ú de: ba i xo sa lá rio
para os mé di cos e en fer me i ras – um mé di co está ga -
nhan do por uma con sul ta me nos que um en gra xa te
por seu ser vi ço; di fi cul da de de aten di men to aos que
ne ces si tam de he mo diá li se; enor mes fi las. 

Essa con tri bu i ção se ex tin gui ria em 2003. Pre vi -
são da Re ce i ta, R$24 bi lhões. É a CPMF o tri bu to
mais re gres si vo – re gres si vo é aque le que pe na li za o
po bre. Se V. Exª for ao ban co, Se na dor Du ci o mar
Cos ta, verá o po bre e o rico pa ga rem R$20,00 e te -
rem o mes mo des con to. Isso é que faz o tri bu to ser re -
gres si vo. É, tam bém, o mais cu mu la ti vo de todo o sis -
te ma. Então, foi algo emer gen ci al.

2 – Cons ti tu ci o na li za as re gras que põem fim às
co bran ças do ICMS nas ex por ta ções, mas não dá o
mes mo tra ta men to à com pen sa ção atri bu í da aos
Esta dos – com pen sa ção essa por eles con si de ra da
in su fi ci en te, por que in clui na de so ne ra ção, além dos
in dus tri a li za dos já exis ten tes, tam bém os pro du tos
pri má ri os e semi-ela bo ra dos.

Quer di zer, o Esta do per de e não tem uma com -
pen sa ção. O povo não mora no Alvo ra da ou no Pla -
nal to; o povo mora no Mu ni cí pio.

3 – Per mi te que os Mu ni cí pi os co brem con tri bu i -
ções para fi nan ci ar ser vi ços de lim pe za das vias, par -
ques e pré di os, hoje ques ti o na das nos tri bu na is. Esta -
be le ce, tam bém, que tais ser vi ços, hoje co bra dos
como ta xas, fi quem va len do até a ins ti tu i ção das con -
tri bu i ções. Há evi den te ele va ção na já hoje in su por tá -
vel car ga tri bu tá ria.

4 – Esta be le ce a co bran ça da Co fins na im por -
ta ção de bens e ser vi ços. Au men ta a car ga tri bu tá ria
em cer ca de R$5 bi lhões. Mais im pos to!

5 – Cria a pro gres si vi da de do im pos to so bre he -
ran ça (ITCD), fi xan do em 15% a alí quo ta mais ele va -
da. Hoje, nos Esta dos onde esse im pos to é co bra do,
a alí quo ta mais alta é de 4%. Tra ta-se de co bran ça
aos ri cos, mas há au men to da car ga de im pos to. 

6 – Per mi te a cri a ção nos Mu ni cí pi os de con tri -
bu i ção para o ser vi ço de ilu mi na ção pú bli ca. Novo au -
men to de car ga tri bu tá ria.

Qu an do o Se na dor Pa pa léo Paes for Pre fe i to,
fará uma obra de ilu mi na ção e co lo ca rá na con ta do
dono do ter re no. Mais im pos to a pa gar! 

7 – Pre vê pro gres si vi da de para o ITBI – Impos to
so bre trans mis são de bens imó ve is por ato one ro so
in ter vi vos, co bra do pe los Mu ni cí pi os. Mais uma for te 
pers pec ti va de au men to na car ga. 
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8 – Esta be le ce que a CSLL, Con tri bu i ção So ci al
so bre o Lu cro Lí qui do, so bre ins ti tu i ções fi nan ce i ras
será sem pre a mais ele va da a ser co bra da em qual -
quer ati vi da de. Além de nova ele va ção na car ga, o
dis po si ti vo é pre con ce i tu o so e re per cu ti rá, ine vi ta vel -
men te, na taxa de ju ros, pois qual quer ma jo ra ção
será au to ma ti ca men te re pas sa da pe los ban cos. 

9 – De ter mi na que o IPVA será co bra do tam bém 
de ae ro na ves e em bar ca ções, ele van do a in su por tá -
vel car ga tri bu tá ria des ses se to res. Bas ta lem brar
que, em re la ção ao se tor aé reo, a car ga atu al no Bra -
sil é de 37%, en quan to nos Esta dos Uni dos é de 7%,
bem como Vasp, Tam e Va rig es tão em es ta do de
pré-fa lên cia.

São es sas as con si de ra ções. Essa car ga tri bu -
tá ria é per ver sa.

Sin te ti zan do, mede-se a car ga com pa ran do-se
com os im pos tos ar re ca da dos com o Pro du to Inter no
Bru to – PIB. No Bra sil, essa re la ção é de apro xi ma da -
men te 36%. Isso é uma per ver si da de. O povo está
em po bre ci do, las ca do, e o Go ver no, ir res pon sa vel -
men te, está en ri que ci do e gas tan do mal.

Eu era mé di co, Se na dor Pa pa léo Paes, e me
lem bro quan do fa zia o Impos to de Ren da. De doze
me ses que eu tra ba lha va, no iní cio da mi nha pro fis -
são, há 37 anos, um mês era para o Go ver no. Ago ra,
de doze me ses, 36% vão para o Go ver no, ou seja,
mais de um ter ço, que se ria 33,33%. De doze me ses
que cada bra si le i ro tra ba lha, qua tro me ses vão para o 
Go ver no, que re tor na com uma sa ú de pés si ma, uma
edu ca ção ruim, uma se gu ran ça hor rí vel, num ver da -
de i ro des mon te do ser vi ço pú bli co. É um mas sa cre ao 
he rói do ser vi ço pú bli co, que é o seu fun ci o ná rio.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com pra zer,
ouço V. Exª.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor
Mão San ta, mais uma vez, cum pri men to V. Exª por
sua de ter mi na ção quan to à ques tão des sas re for -
mas, tan to a pre vi den ciá ria como a tri bu tá ria. To dos
nós es pe rá va mos, logo que o Go ver no anun ci ou tais
re for mas, que ti vés se mos uma dis cus são am pli a da
com a so ci e da de or ga ni za da, para que o povo to mas -
se co nhe ci men to da re a li da de das re for mas. O que vi -
mos foi, ini ci al men te, uma pro pa gan da não ver da de i -
ra so bre a re a li da de das re for mas, a qual, gra ças a
Deus, foi re ti ra da da te le vi são. E, hoje, es ta mos ven do 
um pro ces so de agi li za ção, um cor re-cor re, para que
haja a apro va ção des sas re for mas, prin ci pal men te a
pre vi den ciá ria. E te nho cer te za de que mu i tos De pu -

ta dos que vo ta ram na que la ma dru ga da tal vez não
sou bes sem a es sên cia do con te ú do da vo ta ção. Isso
nos pre o cu pou mu i to. Mas, ago ra, no Se na do, di an te
da mo vi men ta ção que es ta mos ven do de nos sos Pa -
res, com a in ten ção de pro vo ca rem mu i tas mo di fi ca -
ções no tex to, te mos a cer te za de que esta Casa fará
as de vi das cor re ções de que tais re for mas ne ces si -
tam. Na ques tão da re for ma tri bu tá ria, que ro abor dar
a ques tão da CPMF. O en tão Mi nis tro da Sa ú de, Adib
Ja te ne, an dou de ga bi ne te em ga bi ne te so li ci tan do
que os Par la men ta res apro vas sem essa con tri bu i ção, 
cuja des ti na ção de ve ria ser a área da sa ú de. Hoje, a
CPMF faz par te do gran de bolo de re ce i ta do Go ver -
no, e a sa ú de está des pre za da. Na épo ca, o per cen tu -
al era de 0,20% e, atu al men te, é de 0,38%. E, ain da
não con ten te, o Go ver no não con se gue re pas sar o
que a sa ú de pre ci sa des se per cen tu al. Pa ra béns a V.
Exª! Mais uma vez, de i xo o nos so re co nhe ci men to de
que esta Casa deve ser fiel ao povo, ob ser van do com
ri gi dez as duas re for mas. Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª pelo apar te e, em nome do Pi a uí cris tão, apre -
sen to tam bém as con do lên ci as, os sen ti men tos do
nos so Esta do cris tão pelo fa le ci men to do bis po Dom
João Ri sat ti, que tan to ser viu e aben ço ou o povo do
Ama pá.

Con ce do 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 Mão San ta, V. Exª, mais uma vez, dá eco nes ta
Casa à voz do povo bra si le i ro. Te nho fe i to al gu mas re -
u niões, in clu si ve até fó rum de de ba tes so bre a ques -
tão das re for mas, tan to a da pre vi dên cia quan to a tri -
bu tá ria, no meu Esta do do Pará. Re al men te, a pre o -
cu pa ção é mu i to gran de, prin ci pal men te quan to a al -
guns pon tos que – te nho ab so lu ta con vic ção dis to –
ge ra rão uma si tu a ção mu i to com pli ca da para vá ri os
Esta dos bra si le i ros. A ques tão do Pará é um exem plo
cla ro dis so. O Go ver no se pre o cu pou em co lo car no
tex to da re for ma a cons ti tu ci o na li za ção da de so ne ra -
ção fis cal, a fa mo sa Lei Kan dir, de i xan do jus ta men te
para a lei com ple men tar a com pen sa ção des sa per da 
dos Esta dos. Para se ter uma idéia, Se na dor Mão
San ta, a si tu a ção che ga a ser tão gra ve, que o Esta do 
não ape nas per de com a ar re ca da ção da de so ne ra -
ção fis cal, onde não há a con tra par ti da, o re tor no ga -
ran ti do, como tam bém fica de ve dor. As gran des em -
pre sas que hoje tra ba lham nes ses Esta dos ex plo ran -
do as nos sas ri que zas pas sam a ser cre do ras, por que 
com pram suas má qui nas e in su mos em ou tros Esta -
dos e tra zem esse dé bi to para o Esta do. A si tu a ção
re al men te é mu i to gra ve. Espe ro que o Se na do Fe de -
ral pos sa dar a sua con tri bu i ção e cor ri gir essa in jus ti -
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ça fis cal que tan to tem mas sa cra do es sas re giões
mais po bres do Bra sil.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço ao 
Se na dor Du ci o mar Cos ta pela con tri bu i ção.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, para
con clu ir, gos ta ria de sin te ti zar, re for çan do o nos so
pro nun ci a men to, um tra ba lho de um gran de ho mem
do Nor des te, João Alves Fil lho, ve i cu la do pelo Cor re -
io Bra zi li en se. Em seu ar ti go, fala so bre os equí vo -
cos de uma re for ma tri bu tá ria que mais agra va a de si -
gual da de. Uma re for ma deve ser vir para di mi nu ir
essa per ver sa de si gual da de. E João Alves Fi lho, Go -
ver na dor, um dos pro fun dos co nhe ce do res dos pro -
ble mas do Nor des te, diz que a ren da per ca pi ta do
Nor des te é um quar to da do Sul e do Su des te e, em
al gu mas re giões, está pas san do a ser um sex to. Essa
re for ma não faz ne nhu ma jus ti ça, não traz pers pec ti -
va al gu ma da qui lo que mais o povo do Bra sil pre ci sa:
tra ba lho.

Sr. Pre si den te Pa pa léo Paes, que ago ra pre si de
a ses são, re ce bi cer ca de no ve cen tos e-ma ils so bre
as re for mas. Sin te ti za rei um de les, para con clu ir:

Este texto não é novidade, mas é bom
sempre tê-lo em mente, principalmente
numa época como esta, com a discussão da 
mudança da tributação. Precisamos sempre 
ter em mente: como o Governo não é
nenhum empreendedor, temos que deixar o
dinheiro para quem vai empreender, senão
nós não conseguiremos crescer nunca. O
Governo tem que aplicar melhor o dinheiro
que recolhe e tem que recolher menos para
sobrar mais como poupança a ser investido
por novos ou os antigos empreendedores.

Estou lhe en vi an do este e-mail por ter
mu i ta con si de ra ção a pes soa de V. Exª.

A pes soa que me en vi ou a men sa gem re su me
um ar ti go fa bu lo so do gran de Ale xan dre Gar cia, que 
mos tra que é um de bo che esse au men to de im pos to 
no Bra sil. E con si de ra que o bra si le i ro é mu i to mais
rico do que o ame ri ca no.

Ci ta rei ape nas al guns tre chos:

Caros amigos brasileiros e “ricaços”!
Vo cês, bra si le i ros, pa gam o do bro do

que os ame ri ca nos pa gam pela água que
con so mem. (...) Vo cês, bra si le i ros, pa gam
60% a mais nas ta ri fas de te le fo ne e ele tri ci -
da de. (...) Vo cês, bra si le i ros, pa gam o do bro 
pela ga so li na... vo cês, bra si le i ros, pa gam R$ 
40 mil por um car ro que nós, nos Esta dos

Uni dos, pa ga mos R$ 20 mil. Vo cês dão de
pre sen te para seu go ver no R$ 20 mil...

Na Fló ri da, ca ros bra si le i ros, nós so -
mos mu i to po bres. O go ver no es ta du al co -
bra ape nas 2% de im pos to so bre o va lor
agre ga do (equi va len te ao ICMS do Bra sil) e
mais 4% de im pos to fe de ral, o que dá um
to tal de 6%. No Bra sil, vo cês são mu i to ri -
cos, afi nal con cor dam em pa gar 18% só de
ICMS.

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

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Peço ape -
nas mais um mi nu to, Sr. Pre si den te.

Con ti nuo a le i tu ra:

De acor do com es tu dos re a li za dos, um 
bra si le i ro tra ba lha qua tro me ses por ano so -
men te para pa gar a car ga tri bu tá ria dos im -
pos tos di re tos e in di re tos.

Com R$2,3 mil, no Bra sil, um as sa la ri a do deve
vi ver mu i to bem, pois pa gam Impos to de Ren da to dos 
os que ga nham a par tir de R$1,2 mil. Lá eles só pa -
gam im pos to so bre o equi va len te a R$9,3 mil.

Esta mos aqui para di zer que nós, povo, já es ta -
mos mu i to ex plo ra dos, e é a vez des ta Casa, Se na dor 
Ra mez Te bet, fa zer jus ti ça.

Se na dor Pa pa léo Paes, V. Exª foi Pre fe i to de Ma -
ca pá. Qu e ro di zer a V. Exª que, no Exe cu ti vo, en tre o
Pre si den te da Re pú bli ca e o Go ver na dor do Esta do, é
o Pre fe i to que me re ce mais ho me na gens, pois é ele
que está pró xi mo ao povo, aten den do-o na di fi cul da de.
E é ele quem está cada vez mais es cra vi za do.

É esta a nos sa par ti lha: pre ci sa mos ter a co ra -
gem de di vi dir o bolo com os Pre fe i tos efi ci en tes do
nos so Bra sil, he róis re co nhe ci dos pelo povo que os
ele geu.

Te mos que cha mar a aten ção, por que ao Go ver -
no do PT não in te res sa trans fe rir di nhe i ro para as pre -
fe i tu ras, por que ele tem uma mi no ria de Pre fe i tos.
Então, nós, que fo mos Pre fe i tos, sa be mos das di fi cul -
da des e que re mos aqui es tar so li dá ri os com nos sa
par ti ci pa ção, para que o Pre fe i to te nha uma par ti ci pa -
ção nes ses tri bu tos que são gran des.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Romeu Tuma  1º Secretário deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Papaléo paes.
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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 meu Tuma por até
20 mi nu tos, sem pre ju í zo aos de ma is ora do res.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje vou usar da tri bu na 
para me re fe rir a uma sé rie de pa les tras de sen vol vi -
das na ci da de de Jo in vil le, em San ta Ca ta ri na.

O Pre fe i to do Rio de Ja ne i ro, Cé sar Maia, e eu
fo mos con vi da dos para fa lar so bre se gu ran ça pú bli ca. 
Cou be-me o tema “A Se gu ran ça Pú bli ca e o Le gis la ti -
vo Fe de ral”. Foi in te res san te como se de sen vol veu a
pa les tra pe ran te um bom pú bli co e os Ve re a do res da -
que la Câ ma ra, com a pre sen ça ilus tre do nos so Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si den te do PFL, re pre -
sen tan te do Esta do de San ta Ca ta ri na.

Dis se mos lá que “a si tu a ção de in se gu ran ça e a
vul ne ra bi li da de do ci da dão bra si le i ro di an te da es ca -
la da da vi o lên cia vem au men tan do de for ma as sus ta -
do ra há anos. Os exem plos de como nos sas co mu ni -
da des, tan to quan to as au to ri da des cons ti tu í das, tor -
na ram-se al vos de or ga ni za ções cri mi no sas são de
rara e in fe liz elo qüên cia, re por ta dos di a ri a men te na
mí dia im pres sa e ele trô ni ca. Mais do que isso, o ci da -
dão co mum tes te mu nha es ses fa tos quo ti di a na men -
te, quan do não sen te na pró pria pele as con se qüên ci -
as de ta ma nha bru ta li da de”.

Se na dor Ma gui to Vi le la, não sei se V. Exª teve
opor tu ni da de de as sis tir à en tre vis ta de dois mas ca -
ra dos, na te le vi são, que os ten si va men te di zi am per -
ten cer ao PCC, o Pri me i ro Co man do da Ca pi tal, ins ti -
tu i ção cri mi no sa que se for mou em São Pa u lo e que
acha que tem mais po der do que a es tru tu ra do Po der
cons ti tu í do. Essa ins ti tu i ção ame a çou, pela te le vi são,
exe cu tar vá ri os se qües tros, como o de Pa dre Mar ce -
lo, po lí ti cos, as pró pri as au to ri da des que se têm ma ni -
fes ta do con tra ri a men te à ação do cri me, re pór te res,
jor na lis tas, uma gama enor me de pes so as, o que
trou xe an gús tia pro fun da àque les que as sis ti ram à
en tre vis ta.

Acre di to eu que o cor re to se ria ti rar do ar aque la
ma té ria no pri me i ro ins tan te em que um ban di do vem
à te le vi são e ame a ça, Se na dor Luiz Otá vio, se qües -
trar au to ri da des, pa dres e, in clu si ve, o Sr. José Ra i -
nha. Ame a ça ram matá-lo no pre sí dio, obri gan do o
Go ver no a re mo vê-lo para Pre si den te Ber nar des,
pre sí dio de se gu ran ça má xi ma, para evi tar que um in -
ci den te des se tipo trou xes se uma con se qüên cia gra -
ve para o País.

E eles de sa fi a ram, di zen do que que ri am de -
mons trar ao Go ver no Ge ral do Alckmin quem man da -

va no Esta do: era ele, o Po der cons ti tu í do, ou eram os
ban di dos do PCC?

Até pou co tem po, fa zia-se re fe rên cia ao PCC
como or ga ni za ção não exis ten te, até que um dia re -
sol ve ram fa zer um le van te em mais de 20 pre sí di os,
sob co man do úni co. Mas uma ação rá pi da da Po lí cia
Mi li tar, pre pa ra da, cer cou to dos, não per mi tin do uma
fuga.

Não se ria um cri me or ga ni za do, por que não tem 
uma es tru tu ra, como uma em pre sa que tra ba lha –
isso é o cri me or ga ni za do. Mas se tra ta de uma es tru -
tu ra vir tu al que con se gue, por meio dos pre sí di os, co -
man dar as suas ações. Vem a pú bli co, na te le vi são,
de sa fi ar a au to ri da de cons ti tu í da, sob pena de aco -
var dar o ci da dão de bem. Vai à te le vi são, ame a ça se -
qües trar vá ri as au to ri da des e de sa fia o Go ver no a sa -
ber quem man da. Pelo amor de Deus! Como diz Pe -
dro Si mon, pelo amor de Deus, não dá pra agüen tar!

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor

Ro meu Tuma, que ro con gra tu lar-me com V. Exª. Esta -
va eu fa zen do ges tões para ocu par a tri bu na, em bo ra
o te nha fe i to al gu mas ve zes, por es tar re cu pe ran do a
voz, para fa lar so bre esse as sun to. Fico fe liz, por que
não há nin guém me lhor do que V. Exª, pela vas ta ex -
pe riên cia que tem, pelo co nhe ci men to e de di ca ção à
ca u sa pú bli ca – an tes na che fia da Po lí cia Fe de ral e,
ago ra, aqui no Se na do da Re pú bli ca –, para ma ni fes -
tar, não a in dig na ção de V. Exª, mas a in dig na ção da
Casa, a in dig na ção do Bra sil! Se na dor Ro meu Tuma,
não é mais pos sí vel as sis tir mos a isto a que es ta mos
as sis tin do: a vi o lên cia cam pe ia, os ban di dos de sa fi -
am, e não acon te ce nada. Os ho mens de bem es tão
tre men do de medo. Veja o que está acon te cen do no
cam po e nas ci da des. A vi o lên cia está cam pe an do.
Não sei qual é a so lu ção, mas é pre ci so ha ver re al -
men te uma po si ção enér gi ca e fir me do Go ver no. Não 
pode a au to ri da de cons ti tu í da ser de sa fi a da como es -
ta mos sen do de sa fi a dos. É isso que es tar re ce, por -
que, afi nal de con tas, o povo per gun ta a quem pe dir
so cor ro. Aque les que es tão fora da lei di zem o que
vão fa zer. Ve jam bem: eles mar cam por an te ci pa ção o 
que vão fa zer. Di zem que vão ma tar Fu la no, se qües -
trar Bel tra no. O que é isso? Se na dor Ro meu Tuma, V.
Exª está de pa ra béns! V. Exª tem au to ri da de para fa lar 
so bre esse as sun to. So li da ri zo-me com V. Exª, pois a
so ci e da de bra si le i ra não está su por tan do mais esse
cli ma de vi o lên cia e de ame a ça que está exis tin do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agra de ço a
V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet, a quem ad mi ro e por
quem te nho pro fun da ami za de. Acho que aqui nos
tra ta mos como ir mãos.
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Se na do res Pa u lo Paim, Luiz Otá vio, Mão San ta, 
Pa pa léo Paes, não po de mos de i xar a po pu la ção à
mer cê des ses mar gi na is. Nes ta Casa, fun ci o nam al -
gu mas Co mis sões Espe ci a is, como a de Se gu ran ça
Pú bli ca, que tem tra ba lha do para co i bir os abu sos por 
meio da lei. Entre tan to, há que ha ver, sem dú vi da al -
gu ma, uma me lhor es tru tu ra po li ci al para com ba ter
essa cri mi na li da de au da ci o sa que de ter mi na o fe cha -
men to de co mér cio, pro í be a re a li za ção de au las, não
au to ri za a re a li za ção de la zer para cri an ças e adul tos, 
sem pre ten tan do vi o len tar os di re i tos in di vi du a is do
ci da dão. Não po de mos per mi tir que isso acon te ça!

Te nho cer te za ab so lu ta de que a po lí cia de São
Pa u lo, pelo seu Se cre tá rio Dr. Sa u lo de Cas tro, não
dará tré guas en quan to não lo ca li zar es ses dois cri mi -
no sos. E te nho cer te za de que to dos os ame a ça dos
es ta rão sob pro te ção. 

Fico con do í do, Se na dor Ra mez Te bet, quan do
vejo uma rua fe cha da por que os ban di dos man da ram
fe chá-la. É o de sa fio to tal à au to ri da de cons ti tu í da. 

A pre sen ça do po li ci al não re pre sen ta se gu ran -
ça. O ci da dão fica com medo, não quer abrir a por ta,
mes mo ten do um po li ci al ao seu lado, por que sabe
que, no dia se guin te, o ban di do pode ir lá e ma tar, pôr
fogo e fa zer o que qui ser, pois ele não terá a pro te ção
per ma nen te que de ve ria ter.

Trou xe um dis cur so, mas não vou lê-lo, por que
não te nho con di ções de fi car len do fi lo so fia, es tru tu ra
do cri me, for mas de com ba tê-lo e toda a le gis la ção
que já apro va mos. Estou an gus ti a do, re vol ta do e sen -
tin do que hoje não há pro te ção nem aos meus ne tos,
pe las ame a ças e pelo sor ri so de de sa fio e pou co caso 
des sa mar gi na li da de, que não tem medo de ir para a
ca de ia. Isso por que lá eles têm a sua es tru tu ra, seu
es cri tó rio, e sa bem como ma ni pu lar a con ti nu i da de
dos seus ban dos do lado de fora. 

Te mos que mu dar mu i ta co i sa, Se na dor Ra mez
Te bet. Te mos que con tar com a so ci e da de, que tem
que se in dig nar, bri gar, para que re al men te pos sa mos 
ven cer o cri me, an te ci par mo-nos a ele, e não vi ver -
mos a re bo que dele. O po li ci al hoje vive a re bo que do
cri me, sem pre atrás do fato ocor ri do, pois não há ne -
nhu ma con di ção de pre ven ção exa ta para que o cri -
me não se re a li ze. Tem me lho ra do mu i to, mas sem pre 
es ta mos atra sa dos, por que a cri mi na li da de cres ce
como erva da ni nha, que não se con se gue eli mi nar.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS.) – Se na dor

Ro meu Tuma, que ro ape nas di zer a V. Exª que pre fi ro
o seu dis cur so im pro vi sa do ao dis cur so es cri to que
trou xe – que eu não li –, por que pre fi ro ou vir a voz da

ex pe riên cia ao dis cur so fi lo só fi co ou re tó ri co. V. Exª
está abor dan do com mes tria esse as sun to e de fen -
den do a so ci e da de bra si le i ra com a ex pe riên cia que
tem.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obri ga do,
Se na dor. 

Para que V. Exª te nha uma idéia, uma se nho ra,
es po sa de um po li ci al mi li tar, que mora numa fa ve la,
con tou-me que tem que la var o far da men to do ma ri do
na pia da co zi nha para que os cri mi no sos, os tra fi can -
tes, não iden ti fi quem a pro fis são do ma ri do. Foi ela
que me pro cu rou e re la tou esse caso, que faz par te
das mi nhas ano ta ções. Quer di zer, o po li ci al hoje vive
pri si o ne i ro do medo tam bém. O Esta do tem que lhe
dar um apo io ir res tri to, me lho rar suas con di ções de
tra ba lho, me lho rar seus equi pa men tos, seus ar ma -
men tos, a fim de que ele pos sa dar aos cri mi no sos
uma res pos ta à al tu ra de tudo aqui lo que eles vêm fa -
zen do com a po pu la ção. Acre di to que até o seu Pi a uí,
Se na dor Mão San ta, tem so fri do as con se qüên ci as
das ações dos mar gi na is. 

No Nor te, fi quei pre o cu pa do, di ria até as sus ta -
do, quan do a te le vi são, Se na dor Luiz Otá vio, mos trou
qua dri lhas as sal tan do ban cos, me tra lhan do vi a tu ras,
co lo can do sob a mira de suas ar mas de ze nas de ci -
da dãos de bem. Isso ocor reu em ple na rua. É um pou -
co caso, um de sa fio às au to ri da des. É um ter ro ris mo
inex pli cá vel. Po de mos, às ve zes, até en ten der o ter ro -
ris mo po lí ti co, que é a bus ca do po der pela luta ar ma -
da. Mas o ter ro ris mo do ban di do é pra ti ca do por de sa -
mor à so ci e da de. Ele agri de, mata, sem ter uma ra -
zão, ape nas pelo lu cro, que é o re sul ta do da sua ação
cri mi no sa.

Não po de mos mais agüen tar. Não dá para su -
por tar. As au to ri da des têm que re a gir, têm que im por
res pe i to!

Te nho um res pe i to e uma ami za de mu i to gran -
des pelo nos so Mi nis tro da Jus ti ça. Ou tro dia, fa lan do
so bre o Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem
Ter ra – não que ro en trar no mé ri to, por que co nhe ço a
his tó ria e sei tudo o que acon te ce com a evo lu ção
des se tipo de mo vi men to –, S. Exª de cla rou algo que
me pre o cu pou. Dis se que não co i bia de ter mi na das
ações por que era uma to le rân cia es tra té gi ca. Isso me
as sus tou, por que lei foi fe i ta para ser obe de ci da e res -
pe i ta da. Enquan to o pre fe i to de Nova Ior que con se -
guiu im por o seu res pe i to por meio de to le rân cia zero
con tra o cri me – cri mes de pe que no po ten ci al ofen si -
vo eram pu ni dos exem plar men te pela se gu ran ça –,
no Bra sil te mos to le rân cia es tra té gi ca. Não con se gui
en ten der. Vou te le fo nar para o Mi nis tro e per gun tar o
que é to le rân cia es tra té gi ca.
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Da mes ma for ma, não pos so con ce ber uma de -
cla ra ção de que ca mi nha mos para a li be ra ção do uso
de dro gas. Não dá para ace i tar isso, pela si tu a ção que 
os tra fi can tes têm im pos to, por meio da vi o lên cia, em
to dos os Esta dos bra si le i ros. Fa la mos do Rio de Ja -
ne i ro, de São Pa u lo, mas não nos es que ça mos de
que os ou tros Esta dos es tão pa gan do o mes mo pre -
ço, pelo vo lu me, pelo avan ço do trá fi co de dro gas, que 
é uma pre o cu pa ção enor me da so ci e da de bra si le i ra.

Essa to le rân cia é ina ce i tá vel, Se na dor Ney Su -
as su na. Te mos que re a gir, por que é do í do, é do lo ro so. 
Eu fui po li ci al por 50 anos.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª, 
com mu i ta hon ra e pra zer.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor Ro -
meu Tuma, o que V. Exª está fa lan do soa como mú si -
ca. V. Exª é um dos po li ci a is mais ex pe ri en tes do Bra -
sil e teve a opor tu ni da de de ocu par to dos os pos tos
não só no nos so País, mas tam bém em or ga nis mos
in ter na ci o na is. V. Exª sabe que, hoje em dia, é mu i to
di fí cil com ba ter a cri mi na li da de. Isso tem que ser fe i -
to com mu i ta du re za, com mu i to tra ba lho e com mu i -
ta efe ti vi da de. Apa ren te men te, não é o que está sen -
do fe i to. Co mun go das mes mas pre o cu pa ções de V.
Exª e pres to a so li da ri e da de do nos so Par ti do de que 
to dos es ta re mos, nes se cam po, se guin do as suas
idéi as. V. Exª brin ca co mi go di zen do que, em edu ca -
ção, se gue as mi nhas idéi as. Tam bém gos ta ria de,
não brin car, mas fa lar sé rio com V. Exª e di zer que
sem pre se gui re mos as suas idéi as no cam po da se -
gu ran ça pú bli ca.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor
José Jor ge, nun ca brin quei. Na Co mis são de Edu ca -
ção, V. Exª é bri lhan te pela sua ex pe riên cia e pela ori -
en ta ção que sem pre nos deu. V. Exª é o nos so gran de
Lí der nes sa área, e con ti nuo a ad mi rá-lo. Os Se na do -
res Ra mez Te bet e Mão San ta já fo ram go ver na do res
e de vem sa ber o que re pre sen ta a edu ca ção na di mi -
nu i ção da cri mi na li da de. Qu an do as cri an ças aban do -
nam os es tu dos de po is do pri me i ro grau, fo gem da
vida na le ga li da de e fa cil men te en tram para o mun do
do cri me; de po is dis so, não há como tra zê-las de vol -
ta. Não há Fe bem que pos sa tra zê-las de vol ta.

A edu ca ção, a bus ca por um me lhor pa drão de
en si no, ho ras de la zer, in te res se pelo es por te, sem
dú vi da ne nhu ma são pas sos im por tan tes para que,
no fu tu ro, não haja es to que de cri mi no sos, que sem -
pre vão subs ti tu ir aque les que são pre sos ou mor tos
em com ba te com a po lí cia.

Pois não, Se na dor Ney Su as su na, ouço V. Exª.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -

na dor Ro meu Tuma, nes ses dois man da tos em que
te mos con vi vi do aqui, te nho apren di do, cada dia
mais, a ad mi rar V. Exª. V. Exª é um po li ci al de pro fis -
são, mas o po li ci al mais di plo ma ta que eu já vi, sem
per der a du re za ne ces sá ria à pro fis são. É o ami go
que está sem pre pre sen te, com mu i ta pon de ra ção,
aler tan do-nos para os pro ble mas da se gu ran ça,
para a ne ces si da de de que as es tru tu ras po li ci a is se -
jam sem pre apri mo ra das. Per ce bo o so fri men to por
que pas sa V. Exª cada vez que vê um des man do des -
ses na área de se gu ran ça, na área es tru tu ral, prin ci -
pal men te nes sa tão que ri da Po lí cia Fe de ral, onde V.
Exª mi li tou por tan to tem po. So li dá rio a V. Exª, digo
que tam bém sou se gui dor dos seus ca mi nhos em re -
la ção à se gu ran ça pú bli ca. Pa ra béns! Esta Casa tem 
mu i ta hon ra mes mo de con tar com um Se na dor
como V. Exª, uma pes soa plu ral, que en gran de ce,
com a con vi vên cia, a to dos nós. Mu i to obri ga do.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu é que
agra de ço, Se na dor Ney Su as su na.

Te nho mais 32 se gun dos e vou apro ve i tá-los
para fa zer re fe rên cia à Po lí cia Fe de ral, men ci o na da
por V. Exª.

A Po lí cia Fe de ral está de fa sa da de pes so al há
mu i to tem po. V. Exª sabe e acom pa nha co mi go as an -
gús ti as na bus ca de me i os para me lho rar a es tru tu ra
da Po lí cia Fe de ral. Ela tra ba lha na fron te i ra, por um
amor inex pli cá vel dos jo vens po li ci a is que lá es tão,
che fi a dos pelo Dr. Ma u ro Spo si to, para ten tar blo que -
ar toda aque la vas ti dão, con tra o trá fi co de dro gas,
trá fi co de ar mas, des tru i ção da flo res ta ama zô ni ca,
pro te ção às co mu ni da des in dí ge nas, tudo isso com
mu i ta di fi cul da de. 

Hoje, in fe liz men te, há al gu mas su pe rin ten dên -
ci as que não con se guem se quer pa gar sua con ta de
te le fo ne, as diá ri as, des pe sas ad mi nis tra ti vas ro ti ne -
i ras, cus te io. Sou be, para mi nha ale gria, que sua se -
gun da ci da de, pela qual V. Exª tan to luta, o Rio de Ja -
ne i ro, está re ce ben do uma ver ba es pe ci al para mon -
tar um bom sis te ma de in te li gên cia. É im por tan te
para a po lí cia o fun ci o na men to de uma in te li gên cia
que al can ce o cri me por in te i ro, que não pe gue um
ban di do aqui, ou tro ali, mas toda a es tru tu ra cri mi no -
sa. 

Ha via a ne ces si da de de al gu mas de ze nas de
ho mens no Rio de Ja ne i ro. Espe ra mos que os car gos
cri a dos pelo Pre si den te Lula se jam pre en chi dos logo
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por meio de con cur so e co lo ca dos à dis po si ção da
Po lí cia Fe de ral. 

Foi cri a do, ago ra, um seg men to mu i to im por tan -
te, que en vol ve o rou bo de car ga, que, se não me en -
ga no, no ano pas sa do, acar re tou um pre ju í zo de R$1
bi lhão, fora as mor tes que ocor rem nes se tipo de cri -
me. A Po lí cia Fe de ral, por in ter mé dio da CPMI, que
tive o pra zer de pre si dir, con se guiu que o Go ver no in -
cor po ras se essa ta re fa como uma mis são in te res ta -
du al. Para tan to, es tão mon tan do um sis te ma es pe ci al 
de com ba te a esse tipo de cri me. Mas são ne ces sá ri -
os me i os.

A so ci e da de es pe ra mu i to des te Con gres so, por
isso de ve mos lu tar aqui. Te nho cer te za de que, se con ti -
nu ar mos ba ta lhan do, va mos ga nhar essa guer ra.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu Tuma, 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que me
ins cre va, como Lí der, para fa lar após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª está
ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Pror ro gan -
do a Hora do Expe di en te, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Pa u lo Paim, do PT do Rio Gran de do Sul, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos, nos
ter mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do -
res, ve nho à tri bu na para abor dar três as sun tos.

Foi-me pas sa da a in for ma ção de que, na re for -
ma da Pre vi dên cia, a ques tão do sub te to era um pro -
ble ma so men te do Rio Gran de do Sul. De fato, re ce bi
uma car ta do Go ver na dor do Esta do di zen do que, da
for ma como fi cou re di gi da a PEC nº 40, a re for ma da
pre vi dên cia irá de sor ga ni zar to das as car re i ras dos
ser vi do res nos Esta dos. No en tan to, aca bei de re ce -
ber um do cu men to, de mons tran do a mes ma pre o cu -
pa ção, as si na do pe los Se cre tá ri os de Fa zen da dos
Esta dos do Acre, Ala go as, Ama zo nas, Ama pá, Ba hia, 
Ce a rá, Espí ri to San to, Ma ra nhão, Mato Gros so do

Sul, Pará, Pa ra í ba, Pa ra ná, Per nam bu co, Pi a uí, Rio
de Ja ne i ro, Rio Gran de do Nor te, Rio Gran de do Sul,
Ro ra i ma, San ta Ca ta ri na, São Pa u lo, Ser gi pe e Dis tri -
to Fe de ral. 

Esse do cu men to re ve la que a ques tão do sub te -
to está pre o cu pan do 90% dos Go ver na do res até o
mo men to. Por isso, in sis to que es ta be le ça mos aqui
um pro ces so de ne go ci a ção, de en ten di men to, em re -
la ção a al guns te mas, como pa ri da de, sub te to, re gra
de tran si ção, en fim, cin co ou seis as sun tos so bre os
qua is po de mos apro fun dar o de ba te aqui e cons tru ir
um gran de en ten di men to.

Re ce bi tam bém em meu ga bi ne te, há pou cos
mi nu tos, o Sr. Pa u lo Zi ul kos ki, Pre si den te da Con fe -
de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí pi os, que dis se a mes ma 
co i sa: a emen da como está cri a rá uma si tu a ção de
anar quia, in clu si ve nos Mu ni cí pi os. De i xo, por tan to,
aqui re gis tra do este do cu men to que re ce bi, tam bém
as si na do por Gil mar Sos sel la, Pre si den te da Fa murs,
em que os pre fe i tos pe dem que o Se na do olhe com
mu i to ca ri nho para a si tu a ção dos Mu ni cí pi os, por en -
ten de rem que a re for ma tri bu tá ria de ba ti da até o mo -
men to na Câ ma ra dos De pu ta dos aten de, em gran de
par te, aos in te res ses dos Go ver na do res, mas não
aten de aos in te res ses dos Mu ni cí pi os. Pe dem, in clu -
si ve, que os Se na do res e De pu ta dos os re ce bam,
ama nhã, na ram pa do Con gres so, às 11h, onde cer ca 
de mil pre fe i tos es ta rão pre sen tes para apre sen tar as
suas re i vin di ca ções.

Enca mi nha rei à Mesa a pro pos ta dos Mu ni cí pi -
os, por es cri to.

Sr. Pre si den te, con clu i rei esta mi nha rá pi da fala, 
re fe rin do-me a um ar ti go da jor na lis ta Ro sa ne de Oli -
ve i ra – que res pe i to mu i to –, in ti tu la do “Dois pe sos e
duas me di das”, em que ela diz que o Par ti do dos Tra -
ba lha do res tra ta a mi nha po si ção e a de ou tros par la -
men ta res do Par ti do com peso e me di da di fe ren tes.
Vou ten tar re su mir aqui a res pos ta que pre pa rei e vou
en vi ar, de for ma mu i to res pe i to sa e ca ri nho sa, a essa
jor na lis ta, de quem gos to mu i to. 

Expli co a ela que, ao lon go da mi nha vida sin -
di cal, fui Se cre tá rio-Ge ral e Vice-Pre si den te da
CUT Na ci o nal, fui e De pu ta do Fe de ral por qua tro
man da tos e sem pre pa u tei a mi nha atu a ção no
cam po da ne go ci a ção. É na tu ral! Na pró pria re for -
ma apro va da na Câ ma ra, se le rem o do cu men to
que en tre guei em ju nho ao Re la tor José Pi men tel,
ve rão que 70% das mu dan ças que hou ve na Câ ma -
ra co in ci dem com o do cu men to que para lá en ca mi -
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nhei. Não que se jam to das pro pos tas de mi nha au -
to ria, mas co in ci dem, o que me de i xa mu i to fe liz. Só
que en ten do que, aqui no Se na do da Re pú bli ca, po -
de mos avan çar mais. 

Re la to à no bre jor na lis ta que, como ne go ci a -
dor na Câ ma ra, te nho or gu lho de di zer que apro va -
mos lá o re a jus te de 147% para to dos os tra ba lha -
do res apo sen ta dos, um sa lá rio mí ni mo de US$100,
a re du ção de jor na da, o Esta tu to do Ido so, da Igual -
da de Ra ci al e da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia – 
to dos em tra mi ta ção no Se na do. Escla re ço ain da à
no bre jor na lis ta que apre sen ta mos cer ca de vin te
emen das à re for ma da pre vi dên cia por que en ten de -
mos que, no Se na do da Re pú bli ca, po de mos aper -
fe i ço ar, me lho rar, fa zer uma re da ção mais pró pria
de al guns pon tos que já ci tei aqui, como con tri bu i -

ção de ina ti vos, pa ri da de, sub te to e re gra de tran si -
ção. 

Re a fir mo que sou um par la men tar da base do
go ver no. Dis se a ela, in clu si ve, que tive a ale gria de vi -
a jar com o Pre si den te, para Este io, quan do fiz uma
sé rie de pon de ra ções a Sua Exce lên cia, na mes ma li -
nha do do cu men to que ora es tou de i xan do re gis tra do
nos Ana is da Casa. 

Era isso o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO PAIM 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) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel. V. Exª terá as se gu ra do o uso da pa la vra 
por cin co mi nu tos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, eu lhe agra de ço.

Peço a aten ção do Se na dor Pa u lo Paim uma
vez que vá ri os Se na do ras e Se na do res têm se de di -
ca do ao iní cio do de ba te so bre a re for ma da pre vi dên -
cia. A Se na do ra Ana Jú lia e eu tam bém apre sen ta -
mos emen da que en ten de mos de fun da men tal im por -
tân cia. Ten ta mos ob ter avan ços na ques tão da tran si -
ção, por que, já na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, os
ser vi do res pú bli cos que es ta vam mu i to pró xi mos de
com ple tar o tem po para apo sen ta do ria ti ve ram o seu
tem po pos ter ga do e ago ra te rão mais uma vez. Por -
tan to, deve ha ver al gu ma ate nu an te na re gra de tran -
si ção. Enten de mos que é im por tan te re a brir o de ba te, 
pro por ne go ci a ção ao Go ver no, para se po der evo lu ir.

No en tan to, se eu ti ves se qual quer dú vi da a res -
pe i to da ne ces si da de da re for ma da pre vi dên cia, eu a
te ria eli mi na do com o que foi no ti ci a do nes te fim de
se ma na, no meu Esta do: cen to e qua ren ta e sete pen -
si o nis tas do Insti tu to de Pre vi dên cia – vi ú vas de de -
sem bar ga do res, de con se lhe i ros – ga nha ram na Jus -
ti ça o re a jus te con ce di do aos par la men ta res. Elas
con se gui ram ob ter esse re a jus te por ca u sa das le gis -
la ções que lhes dão ou lhes de ram a iso no mia en tre
di ver sas ca te go ri as no Esta do. Essas cen to e qua ren -
ta e sete pen si o nis tas vão con su mir dos co fres pú bli -
cos do Esta do de San ta Ca ta ri na R$3 mi lhões/mês.

O Go ver no do Esta do man dou à Assem bléia Le -
gis la ti va um pro je to para re a jus te dos ser vi do res pú -
bli cos: um por cen to para to dos os ser vi do res e um
abo no de R$100 e, para os pro fes so res em sala de
aula, mais R$50.

Hoje, em San ta Ca ta ri na, há cer ca de vin te mil
pro fes so res con tra ta dos em ca rá ter tem po rá rio, os
cha ma dos ACTs. São aque las pes so as, pro fis si o nal -
men te fa lan do, com toda de bi li da de, por que não têm
vín cu lo em pre ga tí cio, não são fun ci o ná ri os do Esta do 
e são tem po rá ri os; todo ano, têm que se sub me ter a
um pro ces so de se le ção, têm que ser re con tra ta dos e
nun ca sa bem se te rão tra ba lho no ano se guin te.

Pois ve jam bem: os R$3 mi lhões/mês que es sas 
pen si o nis tas pas sam a re ce ber pela de ci são ju di ci al é 
exa ta men te o equi va len te ao abo no de R$150 de
mais de vin te mil pro fes so res em San ta Ca ta ri na. 

Como dis se, é para eli mi nar si tu a ções ab sur das 
como essa que a re for ma da pre vi dên cia re al men te

pre ci sa ser fe i ta. Não é jus to que os co fres pú bli cos
des ti nem R$3 mi lhões para cen to e qua ren ta e sete
pes so as, quan do não há con di ções de se dar um sa -
lá rio mais dig no para mais de vin te mil pro fes so res
que es tão em sala de aula, exe cu tan do a ta re fa de al -
fa be ti zar e de edu car as nos sas cri an ças e os nos sos
ado les cen tes. 

É por isso que es tou ab so lu ta men te con ven ci da
de que de ve mos re a li zar o de ba te, de ve mos ten tar
apri mo rar a re for ma. Mas ela é fun da men tal, ela é im -
pres cin dí vel não ape nas por uma ques tão de mo ra li -
da de, mas por uma ques tão de jus ti ça. Não é jus to
que al guém se dê ao di re i to de re ce ber es ses re cur -
sos por iso no mia – o tal do “di re i to ad qui ri do” – en -
quan to eles fal tam a quem está efe ti va men te de sem -
pe nhan do a fun ção pú bli ca de edu car, de aten der a
sa ú de e a se gu ran ça.

Sr. Pre si den te, era essa a mi nha co mu ni ca ção.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor

Pa u lo Paim, com todo o res pe i to, cre io que, su pe ri or a 
V. Exª, só há a lei, como dis se Rui Bar bo sa, e o Re gi -
men to não per mi te apar tes.

O SR. PA U LO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, se V. Exª me per mi tir, só que ro di zer que
con cor do na ín te gra com o dis cur so da Se na do ra. S.
Exª e eu es ta mos na mes ma trin che i ra da base do
Go ver no e va mos aca bar com to dos os ma ra jás. Pa -
ra béns, Se na do ra!

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, por ces são
do Se na dor Arthur Vir gí lio. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re -
do, por ces são do Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – 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, ao
fa lar des ta tri bu na, que ro enal te cer a fi gu ra do ex-Mi -
nis tro Mu ri lo Ma ce do, que fa le ceu re cen te men te.

Lem bro que este mi ne i ro de Sete La go as con se -
guiu, pela sua in te li gên cia, ca rá ter e sua qua li da de de
há bil ne go ci a dor, im por-se, du ran te mu i tos anos, no
ce ná rio po lí ti co do Esta do de São Pa u lo e do País, ao
ocu par car gos pú bli cos, como o de Se cre tá rio do Tra -
ba lho da que le Esta do bra si le i ro e de Mi nis tro do Tra ba -
lho, no pe río do de mar ço de 1979 a mar ço de 1995, em 
cin co anos da épo ca tur bu len ta pela qual pas sa ram as
re la ções sin di ca is com o Go ver no Fe de ral. 

A re vis ta IstoÉ de 21 de ou tu bro do ano pas sa -
do re tra tou o qua dro da que le pe río do do go ver no mi li -
tar, re lem bran do que “quan do as su miu o Mi nis té rio do 
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Tra ba lho, em 15 de mar ço de 1979, o Sin di ca to dos
Me ta lúr gi cos de São Pa u lo era um bar ril de pól vo ra”.
Ha via cer ca de 120 mil ma ni fes tan tes no Está dio de
Fu te bol da Vila Eu cli des, no dia 1º de maio de 1980,
em São Ber nar do do Cam po. De re pen te, he li cóp te -
ros do Exér ci to so bre vo a vam o lo cal para in ti mi dar os
tra ba lha do res. Tan ques ha vi am sido des pa cha dos
para con ter os ma ni fes tan tes. Mu ri lo Ma ce do, en tão
Mi nis tro do Tra ba lho, pôs-se à fren te do por tão no 4º
Co man do do Exér ci to de São Pa u lo, no Ibi ra pu e ra, e
im pe diu que os tan ques par tis sem. Qu an do sou be
dos he li cóp te ros en vi a dos à Vila Eu cli des, o Mi nis tro
pro cu rou o en tão Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil, Gol -
bery do Cou to e Sil va, pe din do-lhe que man das se re -
cu ar os he li cóp te ros. Um dos fi lhos do Mi nis tro Mu ri lo
Ma ce do re lem bra que o seu pai que ria, na ver da de,
evi tar uma tra gé dia. “Se não ti ves se con ti do o avan ço
dos tan ques, te ria ha vi do o ma i or mas sa cre”. 

Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, a mo vi -
men ta ção, às ve zes, na po lí ti ca é in con gru en te. Nos
anos em que es te ve à fren te do Mi nis té rio do Tra ba -
lho, Mu ri lo Ma ce do con se guiu, a um só tem po, man ter 
aber tos os ca na is do diá lo go do Go ver no Fe de ral com 
as li de ran ças sin di ca is, que, a des pe i to dis so, con si -
de ra vam o Mi nis tro Mu ri lo Ma ce do mais um “Mi nis tro
do ca pi tal” do que do tra ba lho, como di zi am à épo ca,
e ter con se gui do, si mul ta ne a men te, re pi to, a des con -
fi an ça, des pre zo e de sa fe to da li nha mais ra di cal das
for ças mi li ta res que go ver na vam o País. Não ti nha,
pois, o apo io de ne nhum dos dois gru pos. De les, no
en tan to, ti nha o res pe i to. E isso mu i to lhe va leu. 

Para ilus trar esta cons ta ta ção, a mes ma re por -
ta gem da re vis ta IstoÉ re lem bra, no re tros pec to da
his tó ria do nos so ex-Mi nis tro, os seus en con tros com
o, na épo ca, prin ci pal lí der sin di cal bra si le i ro, o hoje
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va. Fo ram en con tros 
sem pre na bus ca do diá lo go e do en ten di men to, in -
gre di en tes tão im por tan tes na épo ca para ar re fe cer
os âni mos sem pre exal ta dos e ten sos, de um lado,
dos sin di ca lis tas, e, do ou tro, dos mi li ta res. 

O ma i or lí der sin di cal do País, Pre si den te Lula, a 
con vi te do ex-Mi nis tro, vi si tou seu sí tio em Ati ba ia,
São Pa u lo. Ao fi nal do al mo ço, o cli ma de en ten di -
men to era tal que os dois, de ma ne i ra des con tra í da,
pu de ram en ca mi nhar uma bus ca de so lu ção. 

Nar ro esse epi só dio para des ta car as ra zões
que so bra vam aos che fes mi li ta res para não en ten de -
rem os pro ce di men tos e a for ma de agir do Mi nis tro
do Tra ba lho, Mu ri lo Ma ce do. 

Qu e ro re al çar por tan to, Sr. Pre si den te, que Mu -
ri lo Ma ce do nun ca agiu nos ex tre mos. Pre fe ria sem -
pre as po si ções in ter me diá ri as, cen tra is, me di a nas,

as po si ções que con du zem os ho mens ao diá lo go, ao
en ten di men to, ao equi lí brio. As po si ções emo ci o nal -
men te con tro la das e in te li gen te men te cen tra das. A
vida, por cer to, en si nou-lhe, na con du ção do Mi nis té -
rio do Tra ba lho, na que le pe río do tão con tur ba do de
nos sa His tó ria, a exer ci tar a se re ni da de e a cul ti var a
pa ciên cia como sen do as gran des vir tu des do ho mem 
pre pa ra do e ta lha do para ocu par uma fun ção pú bli ca.
Os re ve zes a que tan to teve que su plan tar en ri je ce -
ram sua per so na li da de po lí ti ca, mas tam bém o fi ze -
ram hu mil de di an te do seu des ti no.

Tive o pra zer de con vi ver com ele. Nas ci do em
Sete La go as, ci da de na tal do meu pai, Re na to Aze re -
do, dele foi con tem po râ neo e ami go. À sua ci da de,
Mu ri lo de di cou um ca ri nho sem li mi tes. No que po dia,
em pe nha va-se em aju dar, le van do de sen vol vi men to
àque la co mu ni da de, ati tu de cla ra de quem é so li dá rio
ao seu povo, ama sua ter ra e se or gu lha de suas ori -
gens.

Tra go à me mó ria, a quan tos, nes te ple ná rio, co -
nhe ce ram e con vi ve ram com aque le mi ne i ro ilus tre, o
po lí ti co que abriu as tri lhas de seu des ti no, con fun din -
do-as, hoje, com as tri lhas das po lí ti cas pú bli cas do
sin di ca lis mo bra si le i ro. 

Che go à se guin te con clu são: é cer to, Sr. Pre si -
den te, que al guns ho mens con se guem trans cen der
os es tri tos ter mos da res pon sa bi li da de fun ci o nal, im -
pon do ca rac te rís ti cas es pe ci a is em suas ati tu des.
Alar gam-se mo ral e eti ca men te e, as sim pro ce den do,
con ta gi am os que to mam co nhe ci men to dos seus
atos. Dig ni fi cam uma pro fis são, uma ins ti tu i ção e um
País ao im po rem para si va lo res que são emi nen te e
pre do mi nan te men te so ci a is. Esse é o caso do Dr. Mu -
ri lo Ma ce do. Não será in cor re to afir mar que sua atu a -
ção po lí ti ca es te ve em con so nân cia e em har mo nia
com o seu tem po e que sua tra je tó ria de vida ser ve
hoje, sob o jul ga men to do tri bu nal da His tó ria, como
um exem plo a ins pi rar os mes mos ca mi nhos do en -
ten di men to, do diá lo go e da ne go ci a ção para a prá ti -
ca da po lí ti ca e para o exer cí cio do go ver no.

De Mu ri lo Ma ce do, o per fil que a His tó ria co me -
ça a guar dar é o de um ho mem da ma i or co e rên cia,
que bus ca va o que era jus to e cor re to no es tri to es pa -
ço que per me ia e dis tan cia os ex tre mos, o es tre i to es -
pa ço onde a in te li gên cia hu ma na bus ca e en con tra o
con sen so para o en ten di men to, a paz e a har mo nia
so ci al. 

Face a tudo isso, re que i ro a esta Casa le gis la ti -
va, nos ter mos re gi men ta is, se jam en vi a dos à fa mí lia
e às au to ri da des ma i o res da ci da de de Sete La go as,
onde nas ceu o ines que cí vel Mi nis tro Mu ri lo Ma ce do,
vo tos de pro fun do pe sar pelo seu fa le ci men to.
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Sr. Pre si den te, essa é a ho me na gem que faço a
um ci da dão que sou be hon rar a vida pú bli ca bra si le i -
ra, exer ci tan do prin ci pal men te as ca rac te rís ti cas,
bem pró pri as de Mi nas Ge ra is, do en ten di men to e do
bom sen so. 

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Per fe i ta men te, no bre Lí der Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª faz
uma ho me na gem mu i to opor tu na ao Mi nis tro Mu ri lo
Ma ce do, e eu que ria re la tar um fato. Eu era um jo vem
Par la men tar de opo si ção à di ta du ra e ele, Mi nis tro do
Tra ba lho. Ele fi cou com a fama de ter sido o Mi nis tro
das in ter ven ções, por que o re gi me lhe co bra va isso.
Ou tras pes so as ilus tres e cor re tas fo ram a fa vor do re -
gi me mi li tar e nem por isso se de i xa de re ser var para
elas um lu gar im por tan te na His tó ria. Algu mas são ex -
cep ci o nal men te im por tan tes para o Bra sil e cito,
como exem plo, Jar bas Pas sa ri nho. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Per fe i to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Tra ta-se de 
um ho mem no tá vel por to dos os tí tu los, ora dor de es -
col, ho mem pú bli co cor re to, no fun do, no fun do, al -
guém que con se guiu pres tar-nos gran des ser vi ços,
mes mo ser vin do àque le re gi me, e evi tar mu i tas ar bi -
tra ri e da des, mu i tas vin gan ças, mu i tas vin di tas. Vol -
tan do a Mu ri lo Ma ce do, eu fui, com um gru po de Par -
la men ta res da Opo si ção da épo ca, ao Mi nis té rio. Ha -
via uma gre ve, um caso qual quer que le va va a uma
cer ta cri se po lí ti ca. Fi quei po si ti va men te sur pre en di -
do com a cor di a li da de de Mu ri lo Ma ce do, com a sua
gen ti le za e, mais ain da, com a sua ca pa ci da de de
cum prir a pa la vra. O que nos dis se que po dia fa zer,
ele fez, e nos de i xou pro fun da men te fe li zes com a sua 
pos tu ra de al guém que con se guia, em ple no re gi me
ar bi trá rio, re ce ber Par la men ta res que que ri am de ses -
ta bi li zar o re gi me. A co i sa me lhor que se po dia fa zer,
na que le mo men to, era de ses ta bi li zar um re gi me que
não era bom para o País, mas ele con se guia man ter
esse tra ço de cor di a li da de. Por tan to, que ro me as so -
ci ar a essa ho me na gem que V. Exª faz, de ma ne i ra
mu i to lú ci da e mu i to opor tu na, a esse bra si le i ro que,
sem dú vi da al gu ma, mar ca o seu nome na nos sa His -
tó ria tam bém.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pre za do Lí der, agra de ço a V. Exª pe las suas pa la vras, 
que se so mam a esta ho me na gem que faço, hoje, a
Mu ri lo Ma ce do.

Nós pre ci sa mos, re al men te, ti rar exem plos da
His tó ria re cen te, de bra si le i ros que sou be ram vi ver mo -
men tos tur bu len tos da nos sa vida e em quem nos de ve -
mos es pe lhar para en fren tar as di fi cul da des atu a is.

Con ce do um apar te ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, com mu i to pra zer.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Ou via V. Exª com o res pe i to que me re ce, sem pre
opor tu no, e que ria dar o meu de po i men to so bre a fi -
gu ra de Mu ri lo Ma ce do. Mu ri lo Ma ce do foi, sem dú vi -
da, tudo isso que V. Exª tra duz: um pa ci fi ca dor, um ho -
mem al ta men te edu ca do, que con se guia, às ve zes, o
im pos sí vel, gra ças à sua ha bi li da de. Ago ra, por um
aca so, eu es ta va em São Pa u lo e me di ri gia à mis sa
do Dr. Ro ber to Ma ri nho, mas ain da es ta va sen do re a -
li za da, na igre ja, uma mis sa para Mu ri lo Ma ce do.
Pude re zar por ele e, mais que isso, pude dar as con -
do lên ci as à sua fa mí lia e as sis tir a uma mul ti dão de
bra si le i ros, so bre tu do de São Pa u lo, par ti ci pan do da -
que la mis sa. Era uma de mons tra ção da gra ti dão do
Bra sil ao ho mem que, re al men te, fez tudo em de fe sa
dos tra ba lha do res, como dis se V. Exª, mas le van do
sem pre o seu bom sen so para as so lu ções que o mo -
men to di fí cil que ele vi veu exi gia. Qu e ro fe li ci tar mais
uma vez V. Exª pelo seu opor tu no dis cur so, co i sa,
aliás, que é uma tra di ção na sua pe que na mas já im -
por tan te vida par la men tar. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Se na dor Anto nio Car los, mu i to obri ga do pelo seu
apar te. 

Re al men te, de ve mos ho me na ge ar fi gu ras como 
Mu ri lo Ma ce do. O meu pai era de Opo si ção, eu tam -
bém, na épo ca, ain da na área es tu dan til, par ti ci pa va
do MDB an ti go, mas isso não me im pe de de vir à tri -
bu na do Se na do para elo gi ar um Mi nis tro do re gi me
mi li tar, exa ta men te por que ele sou be en ten der as di fi -
cul da des do mo men to, sou be fa zer a ne ces sá ria mis -
tu ra de ar gu men tos e, com isso, de fen der os tra ba lha -
do res na que le mo men to di fí cil do Bra sil. 

Que a vida de Mu ri lo Ma ce do sir va de exem plo
para os bra si le i ros e que pos sa mos ter sem pre ma tu -
ri da de, di ri gin do as re la ções bra si le i ras, seja com os
sin di ca lis tas, seja com os po lí ti cos em ge ral. Isso é
fun da men tal, por que a His tó ria não per doa. Ela vem
com fa tos que mos tram que al guns, que no pas sa do
fo ram ex tre ma men te crí ti cos em al gu mas ati tu des,
aca bam se ren den do e ve ri fi can do que sem pre é ne -
ces sá rio ter bom sen so, uma ca rac te rís ti ca de to dos
os mi ne i ros.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do
Aze re do, 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. Pa u -
lo Paim, 1º Vice-Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do
Aze re do, 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. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
as so cia-se às ma ni fes ta ções de pe sar em me mó ria
do ex-mi nis tro Mu ri lo Ma ce do, que foi um ci da dão
exem plar, um pro fis si o nal de alta com pe tên cia e um
ho mem pú bli co que, ao ocu par o Mi nis té rio do Tra -
ba lho, pres tou gran des ser vi ços ao País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 377, DE 2003

Dis põe so bre o aces so ao pa tri mô -
nio ge né ti co, sua con ser va ção e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

TÍTULO I
Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti -
vos ao aces so e à con ser va ção, no que cou ber, ao
pa tri mô nio ge né ti co do País e seus com po nen tes.

§ 1º O pa tri mô nio ge né ti co do País é com pos to
por:

a) com po nen tes ge né ti cos, em con di -
ções ex situ ou in situ, exis ten tes no ter ri tó -
rio na ci o nal ou dos qua is o Bra sil é de ori -
gem, in clu in do a in for ma ção de ori gem ge -
né ti ca;

b) cul ti vos agrí co las do mes ti ca dos no
Bra sil;

c) co nhe ci men tos tra di ci o na is das po -
pu la ções in dí ge nas co mu ni da des lo ca is as -
so ci a dos a com po nen tes ge né ti cos.

§ 2º Aces so, para os efe i tos des sa lei, é o uso
do com po nen te do pa tri mô nio ge né ti co com fi na li da -
de pre cí pua de ex plo rar as po ten ci a li da des de ter mi -
na das pela car ga ge né ti ca do com po nen te, na for ma 
do re gu la men to.

Art. 2º O pa tri mô nio ge né ti co é bem da União, e
seu aces so e con ser va ção, no que cou ber, se fa rão
na for ma des ta Lei, sem pre ju í zo de di re i tos de pro pri -
e da de ma te ri al e ima te ri al re la ti vos:

I – aos com po nen tes na tu ra is que con têm o
com po nen te ge né ti co;

II – às co le ções pri va das de com po nen tes ge né -
ti cos;

III – aos cul ti vos agrí co las do mes ti ca dos no
Bra sil;

IV – aos co nhe ci men tos tra di ci o na is das po pu la -
ções in dí ge nas e co mu ni da des lo ca is as so ci a dos a
com po nen tes ge né ti cos.

Pa rá gra fo úni co. Aos pro pri e tá ri os e de ten to res
de que tra ta este ar ti go será ga ran ti da a re par ti ção
jus ta e eqüi ta ti va dos be ne fí ci os de ri va dos do aces so
aos com po nen tes do pa tri mô nio ge né ti co, na for ma
des ta Lei.

Art. 3º A clas si fi ca ção ju rí di ca do ar ti go an te ri or
não se apli ca aos com po nen tes ge né ti cos e qua is -
quer subs tân ci as dos se res hu ma nos, ob ser va do ain -
da o dis pos to no art. 7º des ta Lei.

TÍTULO II
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 4º Incum be a to dos os in di ví du os e pes so as
ju rí di cas e ao Po der Pú bli co, em par ti cu lar, pre ser var
o pa tri mô nio ge né ti co e a di ver si da de bi o ló gi ca do
País, pro mo ver seu es tu do e uso sus ten tá vel e con -
tro lar o seu aces so, as sim como fis ca li zar as en ti da -
des de di ca das à pros pec ção, co le ta, pes qui sa, con -
ser va ção, ma ni pu la ção, co mer ci a li za ção e qua is quer
ou tras ati vi da des re la ti vas ao pa tri mô nio ge né ti co, na
for ma des ta Lei, aten di dos os se guin tes prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal so bre o pa tri mô nio ge né -
ti co e di ver si da de bi o ló gi ca do País;

II – in te gri da de do pa tri mô nio ge né ti co e da di -
ver si da de bi o ló gi ca do País;

III – pri o ri da de para os em pre en di men tos re la ti -
vos a aces so que se re a li zem no ter ri tó rio na ci o nal;

IV – pro mo ção e apo io às dis tin tas for mas de
ge ra ção, em be ne fí cio do País, de co nhe ci men tos e
tec no lo gi as re la ci o na dos a aces so;

V – par ti ci pa ção na ci o nal nos be ne fí ci os eco nô -
mi cos e so ci a is de cor ren tes das ati vi da des de aces -
so, es pe ci al men te em pro ve i to do de sen vol vi men to
sus ten tá vel das áre as onde ele se re a li za e das co mu -
ni da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas pro ve do ras de 
co nhe ci men to tra di ci o nal por ven tu ra re la ci o na do à
ati vi da de;
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VI – pro te ção e in cen ti vo à di ver si da de cul tu ral,
va lo ri zan do-se os co nhe ci men tos, ino va ções e prá ti -
cas das co mu ni da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas
so bre a con ser va ção, me lho ra men to, uso, ma ne jo e
apro ve i ta men to do pa tri mô nio ge né ti co;

VII – in te gri da de in te lec tu al do co nhe ci men to
tra di ci o nal de ti do pela co mu ni da de lo cal ou po pu la -
ção in dí ge na as so ci a do a pa tri mô nio ge né ti co por ela
ma ne ja do, ga ran tin do-se-lhe o re co nhe ci men to, a
pro te ção, a com pen sa ção jus ta e eqüi ta ti va pela uti li -
za ção des se co nhe ci men to e a li ber da de de in ter -
câm bio do co nhe ci men to, ou de ou tro com po nen te do 
pa tri mô nio ge né ti co re la ci o na do, en tre seus mem -
bros e com ou tras co mu ni da des ou po pu la ções aná -
lo gas;

VIII – ina li e na bi li da de, im pe nho ra bi li da de e im -
pres cri ti bi li da de dos di re i tos re la ti vos ao co nhe ci men -
to tra di ci o nal de ti do pela co mu ni da de lo cal ou po pu la -
ção in dí ge na as so ci a do a pa tri mô nio ge né ti co por ela
ma ne ja do, pos si bi li tan do-se, en tre tan to, o seu uso,
após o con sen ti men to pré vio e fun da men ta do da res -
pec ti va co mu ni da de lo cal ou po pu la ção in dí ge na e
me di an te jus ta e eqüi ta ti va com pen sa ção, na for ma
des ta Lei;

IX – ne ces si da de de con sen ti men to pré vio e
fun da men ta do das co mu ni da des lo ca is e po pu la ções
in dí ge nas para as ati vi da des de aces so a com po nen -
tes ge né ti cos si tu a dos nas áre as que ocu pam, in clu -
in do os seus cul ti vos agrí co las do mes ti ca dos e os co -
nhe ci men tos tra di ci o na is re la ci o na dos ao com po nen -
te ge né ti co ob je to do aces so que de têm;

X – com pa ti bi li za ção com as po lí ti cas, prin cí pi os 
e nor mas re la ti vos a bi os se gu ran ça;

XI – com pa ti bi li za ção com as po lí ti cas, prin cí pi -
os e nor mas re la ti vas à se gu ran ça ali men tar do País;

XII – cum pri men to e for ta le ci men to da Con ven -
ção so bre Di ver si da de Bi o ló gi ca e de ma is atos in ter -
na ci o na is re la ci o na dos à pro te ção e uso sus ten tá vel
da bi o di ver si da de.

Art. 5º Esta lei se apli ca a to das as pes so as fí si -
cas ou ju rí di cas, na ci o na is ou es tran ge i ras, que de -
sen vol vam ati vi da des de aces so no ter ri tó rio na ci o -
nal.

Art. 6º Esta lei se apli ca aos com po nen tes do
pa tri mô nio ge né ti co con ti nen ta is, cos te i ros, ma rí ti -
mos e in su la res ocor ren tes no ter ri tó rio na ci o nal ou
dos qua is o Bra sil é país de ori gem, as sim como às
es pé ci es mi gra tó ri as que, por ca u sas na tu ra is, se en -
con trem no ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 7º Esta Lei não se apli ca:

I – a aces so a qua is quer com po nen tes ou subs -
tân ci as dos se res hu ma nos, fi can do toda co le ta ou
uso des ses com po nen tes ou subs tân ci as de pen den -
te de apro va ção do Po der Exe cu ti vo, até que en tre em 
vi gor lei es pe cí fi ca so bre essa ma té ria;

II – ao in ter câm bio de com po nen tes ge né ti cos, 
in clu in do seus cul ti vos agrí co las tra di ci o na is e seus 
co nhe ci men tos tra di ci o na is, re a li za do pe las co mu -
ni da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas, en tre si,
para seus pró pri os fins e ba se a do em sua prá ti ca
cos tu me i ra.

Art. 8º É pro i bi do o uso, di re to ou in di re to, do pa -
tri mô nio ge né ti co em ar mas bi o ló gi cas ou em prá ti cas 
no ci vas ao meio am bi en te ou à sa ú de hu ma na.

TÍTULO III
Das Atri bu i ções Insti tu ci o na is

Art. 9º A po lí ti ca na ci o nal de aces so será es ta -
be le ci da por uma co mis são com pos ta por re pre sen -
tan tes do Go ver no Fe de ral, dos go ver nos es ta du a is e
do Dis tri to Fe de ral, da co mu ni da de ci en tí fi ca, de co -
mu ni da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas, de agên ci -
as de aces so, de or ga ni za ções não go ver na men ta is e
de em pre sas pri va das, em re pre sen ta ção pa ri tá ria de 
mem bros do Po der Pú bli co e de co mu ni da des e ins ti -
tu i ções não-go ver na men ta is.

Art. 10. O Go ver no Fe de ral es tru tu ra rá no âm bi -
to da ad mi nis tra ção di re ta o ór gão que de sem pe nha -
rá as fun ções de au to ri da de res pon sá vel pela exe cu -
ção da po lí ti ca na ci o nal de aces so e pela au to ri za ção
e acom pa nha men to das ati vi da des de aces so.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão de sem pe nha rá as fun -
ções de se cre ta ria exe cu ti va da co mis são pre vis ta no
ar ti go an te ri or, na for ma do re gu la men to.

Art. 11. Além de fir mar con tra tos de aces so, in -
cum be à au to ri da de res pon sá vel, ou vi da a co mis são, e
sem pre de acor do com o pre vis to nes ta Lei e com os
de ma is ins tru men tos de le gis la ção e po lí ti ca am bi en tal:

I – au xi li ar na ela bo ra ção e exe cu tar e co or de nar 
a po lí ti ca na ci o nal de aces so;

II – su per vi si o nar, con tro lar e ava li ar as ati vi da -
des de aces so;

III – pro du zir e atu a li zar pe ri o di ca men te re la tó rio
dos ní ve is de ame a ça à di ver si da de bi o ló gi ca na ci o nal e 
dos im pac tos re a is e po ten ci a is à sua pre ser va ção;

IV – es ta be le cer e pu bli car, em con jun to com or -
ga nis mos in ter na ci o na is, com as co mu ni da des lo ca is
e com or ga ni za ções não-go ver na men ta is, lis tas de
com po nen tes bi o ló gi cos ame a ça dos de ex tin ção ou
de de te ri o ra ção e dos lo ca is ame a ça dos por gra ves
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per das de di ver si da de bi o ló gi ca, as sim como os ne -
ces sá ri os me ca nis mos de con tro le;

V – fo men tar me ca nis mos de di vul ga ção de in -
for ma ções re fe ren tes às ame a ças à di ver si da de bi o -
ló gi ca na ci o nal;

VI – acom pa nhar pes qui sas e in ven tá ri os da di -
ver si da de bi o ló gi ca na ci o nal e de sen vol ver me ca nis -
mos para or ga ni zar e man ter esta in for ma ção;

VII – con tro lar e pre ve nir a in tro du ção de es pé ci -
es exó ti cas no ter ri tó rio na ci o nal;

VIII – es ti mu lar o de sen vol vi men to de ati vi da des 
de con ser va ção ex situ de com po nen tes ge né ti cos;

IX – iden ti fi car as pri o ri da des para a for ma ção
de pes so al ne ces sá rio às ati vi da des de aces so e pro -
por pro gra mas de tre i na men to.

Art. 12. A qual quer tem po, quan do exis ta pe ri go
de dano gra ve e ir re ver sí vel de cor ren te de ati vi da des
pra ti ca das na for ma des ta lei, o Po der Pú bli co de ve rá
ado tar me di das, com cri té ri os de pro por ci o na li da de,
des ti na das a im pe dir o dano, po den do in clu si ve sus -
tar a ati vi da de, es pe ci al men te em ca sos de:

I – pe ri go de ex tin ção de es pé ci es, su bes pé ci es, 
es tir pes ou va ri e da des;

II– ra zões de en de mis mo ou ra ri da de;

III – con di ções de vul ne ra bi li da de na es tru tu ra
ou fun ci o na men to dos ecos sis te mas;

IV – efe i tos ad ver sos so bre a sa ú de hu ma na ou
so bre a qua li da de de vida ou iden ti da de cul tu ral das
co mu ni da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas;

V – im pac tos am bi en ta is in de se já ve is ou di fi cil -
men te con tro lá ve is so bre os ecos sis te mas;

VI – pe ri go de ero são ge né ti ca ou per da de
ecos sis te mas, de seus com po nen tes ou de seus
com po nen tes, por co le ta in de vi da ou in con tro la da de
ger mo plas ma;

VII – des cum pri men to de nor mas e prin cí pi os de 
bi os se gu ran ça ou de se gu ran ça ali men tar; e

VIII – uti li za ção dos com po nen tes com fins con -
trá ri os aos in te res ses na ci o na is e aos tra ta dos as si -
na dos pelo País.

§ 1º A fal ta de cer te za ci en tí fi ca so bre o nexo ca -
u sal en tre a ati vi da de de aces so e o dano não po de rá
ser ale ga da para pos ter gar a ado ção das me di das efi -
ca zes re que ri das.

§ 2º As me di das pre vis tas nes te ar ti go não po -
de rão se cons ti tu ir obs tá cu lo téc ni co ou res tri ção co -
mer ci al en co ber tos.

TÍTULO IV
Do Aces so

CAPÍTULO I
Do Aces so a Pa tri mô nio

 Ge né ti co em Con di ções In Situ

Art. 13. Todo e qual quer pro ce di men to de aces -
so a com po nen tes do pa tri mô nio ge né ti co em ter ri tó -
rio bra si le i ro, em con di ções in situ, de pen de rá de au -
to ri za ção pré via da au to ri da de res pon sá vel e da as si -
na tu ra e pu bli ca ção de con tra to en tre a au to ri da de e
as pes so as fí si cas ou ju rí di cas in te res sa das.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri da de res pon sá vel ca -
das tra rá en ti da des pú bli cas e or ga ni za ções pri va das
sem fins lu cra ti vos, que man te nham ati vi da des re la ci -
o na das à pro te ção e uso sus ten tá vel dos com po nen -
tes na tu ra is, no me a das para efe i tos des ta lei como
“agên ci as de aces so” ou “agên ci as”, que po de rão re -
que rer aces so em nome de ter ce i ros, ne go ci ar con -
tra tos co ne xos e cláu su las de pro te ção de di re i tos re -
la ti vos a co nhe ci men to tra di ci o nal e ge ren ci ar pro je -
tos e apli ca ções de com po nen tes ad vin dos dos con -
tra tos de aces so.

Seção I
Da So li ci ta ção e do Pro je to de Aces so

Art. 14. Para ob ter au to ri za ção e fir mar con tra to
de aces so, o so li ci tan te ou a agên cia de ve rá apre sen -
tar so li ci ta ção, acom pa nha da do pro je to de aces so,
onde cons tem, pelo me nos, os se guin tes itens:

I – iden ti fi ca ção com ple ta e da dos cur ri cu la res:

a) do so li ci tan te de aces so, pes soa fí -
si ca ou ju rí di ca que re a li za rá o aces so, e
que deve ter ca pa ci da de ju rí di ca para con -
tra tar e ca pa ci da de téc ni ca para a ati vi da de
com pro va da, in clu in do in for ma ções de to das 
as pes so as ou en ti da des que es ta rão en vol -
vi das nos pro ce di men tos de aces so;

b) da agên cia de aces so, quan do for o
caso, in clu in do o re gis tro ca das tral e o con -
tra to com o so li ci tan te de aces so;

c) do pos su i dor do re cur so na tu ral que 
con tém o re cur so ge né ti co ou da co le ção de 
com po nen tes ge né ti cos, quan do for o caso;

d) do pro ve dor do co nhe ci men to tra di -
ci o nal, quan do for o caso.

II – in for ma ção com ple ta so bre cro no gra ma,
or ça men to e fon tes de fi nan ci a men to para o tra ba -
lho pre vis to;
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III – des cri ção de ta lha da e es pe ci fi ca da dos
com po nen tes ge né ti cos a que se pre ten de ter aces -
so, in clu in do seus usos atu a is e po ten ci a is, sua sus -
ten ta bi li da de am bi en tal e os ris cos que pos sam de -
cor rer do aces so;

IV – des cri ção cir cuns tan ci a da dos mé to dos,
téc ni cas, sis te mas de co le ta e ins tru men tos a se rem
uti li za dos;

V – lo ca li za ção pre ci sa das áre as onde se rão
re a li za dos os pro ce di men tos de aces so;

VI – in di ca ção do des ti no do ma te ri al co le ta do e
seu pro vá vel uso pos te ri or.

§ 1º No caso de aces so a co nhe ci men to tra di ci -
o nal, o pro je to pre vis to nes te ar ti go de ve rá vir acom -
pa nha do de uma au to ri za ção de vi si tas à co mu ni da de 
lo cal ou po pu la ção in dí ge na e das in for ma ções re co -
lhi das, de fon te oral ou es cri ta, re la ci o na das ao co -
nhe ci men to tra di ci o nal.

§ 2º A au to ri da de res pon sá vel po de rá, adi ci o -
nal men te, caso jul gue ne ces sá rio, exi gir a apre sen ta -
ção de es tu do e re la tó rio de im pac to am bi en tal re la ti -
vos aos tra ba lhos a se rem de sen vol vi dos.

Art. 15. Se a so li ci ta ção e o pro je to de aces so fo -
rem con si de ra dos com ple tos, a au to ri da de res pon sá -
vel lhe ou tor ga rá uma data, hora e nú me ro de ins cri -
ção e, no pra zo de até 15 (quin ze) dias des sa data, to -
ma rá as se guin tes pro vi dên ci as:

I – pu bli ca ção de ex tra to da so li ci ta ção e do pro -
je to de aces so no Diá rio Ofi ci al da União;

II – pu bli ca ção de ex tra to da so li ci ta ção e do pro -
je to de aces so, por 3 (três) dias se gui dos, no ór gão de 
co mu ni ca ção im pres sa de ma i or cir cu la ção da re gião
onde se re a li za rá o aces so;

III – in for ma ção ao so li ci tan te ou à agên cia do
nome de pelo me nos 3 (três) ins ti tu i ções que po de rão 
ser de sig na das para acom pa nhar os pro ce di men tos
de aces so na for ma des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Se a so li ci ta ção e o pro je to de
aces so fo rem con si de ra dos in com ple tos não se rão
ace i tos pela au to ri da de res pon sá vel, que os de vol ve -
rá ime di a ta men te para fins de cor re ção.

Art. 16. Den tro de 60 (ses sen ta) dias se guin tes à 
pu bli ca ção da so li ci ta ção e pro je to de aces so, a au to -
ri da de res pon sá vel pro ce de rá ao seu exa me, ana li -
san do as in for ma ções for ne ci das na for ma do art. 14,
re a li zan do as ins pe ções ne ces sá ri as e, com base em
pa re cer téc ni co e le gal, de ci di rá so bre a pro ce dên cia
ou im pro ce dên cia da so li ci ta ção.

§ 1º O pra zo pre vis to no ca put po de rá ser pror -
ro ga do, a ju í zo da au to ri da de res pon sá vel.

§ 2º As so li ci ta ções de aces so a ser re a li za do
em áre as in dí ge nas ou em uni da des de con ser va ção
de pen de rão de pa re ce res dos ór gãos res pon sá ve is,
a se rem emi ti dos sem pre ju í zo do pra zo pre vis to no
ca put.

Art. 17. Até a data fi nal do pra zo para exa me a
au to ri da de res pon sá vel, com base no pa re cer pre vis -
to no ar ti go an te ri or, de ve rá de fe rir ou in de fe rir a so li -
ci ta ção, sem pre em de ci são mo ti va da.

§ 1º A de ci são de in de fe ri men to será co mu ni ca da
ao in te res sa do e en cer ra rá a tra mi ta ção, sem pre ju í zo
de re cur sos ad mi nis tra ti vos ou ju di ci a is ca bí ve is.

§ 2º Em caso de de fe ri men to, a de ci são será co -
mu ni ca da ao in te res sa do no pra zo de 10 (dez) dias e
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al e no ór gão de co mu ni ca -
ção im pres sa de ma i or cir cu la ção da re gião onde se
re a li za rá o aces so, se guin do-se a ne go ci a ção e ela -
bo ra ção do con tra to de aces so.

Seção II
Do Con tra to de Aces so

Art. 18. São  par tes no con tra to de aces so:

a) o Esta do, re pre sen ta do pela au to ri -
da de res pon sá vel;

b) o so li ci tan te do aces so;
c) a agên cia de aces so;
d) o pro ve dor do co nhe ci men to tra di ci -

o nal ou do cul ti vo agrí co la do mes ti ca do, nos 
ca sos de con tra tos de aces so que en vol vam 
es ses com po nen tes.

Art. 19. Qu an do a so li ci ta ção de aces so en vol -
va um co nhe ci men to tra di ci o nal ou um cul ti vo agrí -
co la do mes ti ca do, o con tra to de aces so in cor po ra -
rá, como par te in te gran te, um ane xo, de no mi na do
con tra to aces só rio de uti li za ção de co nhe ci men to
tra di ci o nal ou de cul ti vo agrí co la do mes ti ca do,
subs cri to pela au to ri da de res pon sá vel, pelo pro ve -
dor do co nhe ci men to tra di ci o nal ou do cul ti vo agrí -
co la do mes ti ca do, pelo so li ci tan te e agên cia de
aces so, quan do for o caso, que es ta be le ça a com -
pen sa ção jus ta e eqüi ta ti va re la ti va aos be ne fí ci os
pro ve ni en tes des sa uti li za ção, in di can do-se ex pres -
sa men te a for ma de tal par ti ci pa ção.

Art. 20. Du ran te a fase de ne go ci a ção do con tra -
to de aces so, o so li ci tan te ou agên cia de aces so de -
ve rão apre sen tar à au to ri da de res pon sá vel os con tra -
tos co ne xos que te nham fir ma do com ter ce i ras pes -
so as, na for ma pre vis ta nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da
que sir va de apo io na ci o nal, em re gi me de con tra to
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co ne xo pre vis to nes ta lei, de ve rá ser ace i ta pela au to -
ri da de res pon sá vel.

Art. 21. O con tra to de aces so, de ter mi na do pe -
los ter mos e cláu su las mu tu a men te acor da dos pe las
par tes, de ve rá con ter, além das in for ma ções pres ta -
das pelo so li ci tan te ou pela agên cia de aces so, to das
as de ma is con di ções e obri ga ções a se rem cum pri -
das, des ta can do-se:

I – de fi ni ção do ob je to do con tra to, tal qual re gis -
tra do na so li ci ta ção e pro je to de aces so;

II – de ter mi na ção da ti tu la ri da de de even tu a is
di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al e de co mer ci a li za -
ção dos pro du tos e pro ces sos ob ti dos e das con di -
ções para con ces são de li cen ças;

III – obri ga ção do so li ci tan te e da agên cia de
aces so de não ce der ou trans fe rir a ter ce i ros o aces -
so, ma ne jo ou uti li za ção dos com po nen tes ge né ti cos
sem o con sen ti men to ex pres so da au to ri da de res pon -
sá vel e, quan do for o caso, das co mu ni da des lo ca is
ou po pu la ções in dí ge nas de ten to ras do co nhe ci men -
to tra di ci o nal ou do cul ti vo agrí co la do mes ti ca do, ob -
je to do pro ce di men to de aces so;

IV – com pro mis so do so li ci tan te e da agên cia de 
aces so de in for mar pre vi a men te a au to ri da de res pon -
sá vel so bre as pes qui sas e uti li za ções dos com po -
nen tes ge né ti cos ob je to do aces so;

V – com pro mis so do so li ci tan te e da agên cia de
aces so de trans mi tir à au to ri da de res pon sá vel os re -
la tó ri os e de ma is pu bli ca ções que re a li zem com base
nos com po nen tes ge né ti cos ob je to do aces so;

VI – com pro mis so do so li ci tan te e da agên cia de 
aces so de in for mar pre vi a men te a au to ri da de res pon -
sá vel so bre a ob ten ção de pro du tos ou pro ces sos no -
vos ou dis tin tos da que les ob je to do con tra to;

VII – obri ga ção do so li ci tan te e da agên cia de
aces so de apre sen tar à au to ri da de res pon sá vel re la -
tó ri os pe rió di cos dos re sul ta dos al can ça dos;

VIII – com pro mis so do so li ci tan te e da agên cia
de aces so de so li ci tar pré via au to ri za ção da au to ri da -
de res pon sá vel para a trans fe rên cia ou mo vi men ta -
ção dos com po nen tes ge né ti cos para fora das áre as
de sig na das para o pro ce di men to de aces so;

IX – obri ga ção de de pó si to de amos tras do com -
po nen te ge né ti co ob je to do aces so, in clu in do todo
ma te ri al as so ci a do, em ins ti tu i ção de sig na da pela au -
to ri da de res pon sá vel, com ex pres sa pro i bi ção de sa í -
da do País de amos tras úni cas;

X – even tu a is com pro mis sos de con fi den ci a li da -
de, pe las par tes con tra tan tes, so bre as pec tos que en -
vol vam di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al;

XI – even tu a is com pro mis sos de ex clu si vi da de
de aces so em fa vor do so li ci tan te e da agên cia de
aces so, sem pre que es te jam de acor do com a le gis la -
ção na ci o nal so bre li vre con cor rên cia;

XII – es ta be le ci men to de ga ran tia que as se gu re
o res sar ci men to, em caso de des cum pri men to das
es ti pu la ções do con tra to por par te do so li ci tan te e da
agên cia de aces so;

XIII – es ta be le ci men to de cláu su las de in de ni za -
ção por des cum pri men to de res pon sa bi li da de con tra -
tu al, ex tra con tra tu al e por da nos ao meio am bi en te;

XIV – sub mis são a to das as de ma is nor mas na -
ci o na is, em es pe ci al às de con tro le sa ni tá rio, de bi -
os se gu ran ça, de pro te ção do meio am bi en te e adu a -
ne i ras.

Art. 22. O pra zo de vi gên cia do con tra to de aces -
so será de ter mi na do pela au to ri da de res pon sá vel,
num má xi mo de 3 (três) anos, a con tar da data de sua
as si na tu ra, sen do re no vá vel por pe río dos igua is ao
ori gi nal men te pac tu a do.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo de ou tras cláu su -
las res ci só ri as aven ça das, a au to ri da de res pon sá vel
po de rá res cin dir o con tra to de aces so a qual quer tem -
po em ra zão de dis po si ti vo des ta lei.

Art. 23. Po de rão ser ob je to de tra ta men to con fi -
den ci al os da dos e in for ma ções con ti dos na so li ci ta -
ção, na pro pos ta, na au to ri za ção e no con tra to de
aces so, des de que pos sam ter uso co mer ci al des le al
por par te de ter ce i ros, sal vo quan do sua di vul ga ção
seja ne ces sá ria para a pro te ção do in te res se pú bli co
ou do meio am bi en te.

§ 1º Para os efe i tos do pre vis to no ca put, o so li -
ci tan te ou a agên cia de aces so de ve rão apre sen tar
uma pe ti ção jus ti fi ca da, acom pa nha da de um re su mo 
não-con fi den ci al, que fará par te do ex pe di en te pu bli -
ca do.

§ 2º Os as pec tos con fi den ci a is fi ca rão em po der 
da au to ri da de res pon sá vel e não po de rão ser di vul ga -
dos a ter ce i ros, sal vo com or dem ju di ci al.

§ 3º A con fi den ci a li da de não po de rá in ci dir so -
bre as in for ma ções pre vis tas nos in ci sos I, IV e V do
art. 14.

Art. 24. A au to ri da de res pon sá vel po de rá ce le -
brar com uni ver si da des e cen tros de pes qui sa na ci o -
na is con vê ni os que am pa rem a exe cu ção de um ou
mais con tra tos de aces so, de con for mi da de com os
pro ce di men tos pre vis tos nes ta Lei.

Art. 25. Se rão nu los os con tra tos que se fir mem
com vi o la ção des ta lei, po den do ser de cre ta da a nu li -
da de de ofí cio pela au to ri da de res pon sá vel ou a re -
que ri men to de qual quer pes soa.
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Seção III
Do Con tra to Pro vi só rio de Bi o pros pec ção

Art. 26. Po de rão ser re que ri das au to ri za ções e
ce le bra dos con tra tos de aces so sem a ob ser vân cia
dos in ci sos III e VI do art. 14, in ti tu la dos au to ri za ções
e con tra tos pro vi só ri os, em áre as com lo ca li za ção e
di men sões de fi ni das pela au to ri da de res pon sá vel,
ob ser va do o zo ne a men to eco ló gi co do País, aten den -
do-se o se guin te:

I – o con tra to pre vis to nes te ar ti go terá pra zo de
vi gên cia má xi mo de 1 (um) ano, a con tar da data da
as si na tu ra, não sen do re no vá vel;

II – o con tra to pre vis to nes te ar ti go de ve rá pre -
ver um re la tó rio cir cuns tan ci a do da bi o pros pec ção re -
a li za da, a ser en tre gue à au to ri da de res pon sá vel até
120 (cen to e vin te dias) con ta dos da data de tér mi no
do con tra to, e que terá tra ta men to con fi den ci al pelo
pra zo de 1 (um) ano do tér mi no do con tra to;

III – não se rão au to ri za das uti li za ções co mer ci a -
is de pro du tos ou pro ces sos ob ti dos a par tir de pro ce -
di men tos de aces so exe cu ta dos sob a égi de dos con -
tra tos pro vi só ri os;

IV – o aces so aos com po nen tes ge né ti cos en -
con tra dos na área de pen de rá de au to ri za ção e con -
tra to re a li za dos na for ma dos ar ti gos an te ri o res.

V – o sig na tá rio do con tra to pre vis to nes te ar ti go 
terá pri o ri da de para re ce ber au to ri za ção e fir mar con -
tra to de aces so aos com po nen tes ge né ti cos pros pec -
ta dos na área, po den do exer cer essa pri o ri da de até o
pra zo de 1 (um) ano da data de tér mi no do con tra to.

Seção IV
Dos Con tra tos Co ne xos de Aces so

Art. 27. São con tra tos co ne xos de aces so aque -
les ne ces sá ri os à im plan ta ção e de sen vol vi men to de
ati vi da des re la ci o na das ao aces so a com po nen tes
ge né ti cos, e que se jam ce le bra dos en tre o so li ci tan te
ou a agên cia de aces so e:

a) o pro pri e tá rio ou pos su i dor do re cur -
so na tu ral que con tém o re cur so ge né ti co;

b) o de ten tor de co le ção de com po -
nen tes ge né ti cos em con di ções ex situ ou
in situ;

c) a ins ti tu i ção pú bli ca ou pri va da de -
sig na da, na for ma des ta lei, para acom pa -
nhar as ati vi da des de aces so, en vol ven do
obri ga ções que não de vam fa zer par te do
con tra to de aces so.

Pa rá gra fo úni co. Os con tra tos co ne xos es ti pu -
la rão uma par ti ci pa ção jus ta e eqüi ta ti va às par tes
nos be ne fí ci os re sul tan tes do aces so ao com po nen -
te ge né ti co, in di can do-se ex pres sa men te a for ma de 
tal par ti ci pa ção.

Art. 28. Sem pre ju í zo do acor da do no con tra to
co ne xo e in de pen den te men te des te, a ins ti tu i ção pú -
bli ca ou pri va da es ta rá obri ga da a co la bo rar com a
au to ri da de res pon sá vel no acom pa nha men to e con -
tro le das ati vi da des de aces so e a apre sen tar re la tó ri -
os so bre as ati vi da des de sua res pon sa bi li da de, na
for ma e pe ri o di ci da de que a au to ri da de de ter mi ne,
as se gu ra da sua ade qua ção à na tu re za dos tra ba lhos
con tra ta dos.

Art. 29. A ce le bra ção de um con tra to co ne xo não 
au to ri za o aces so ao re cur so ge né ti co e seu con te ú do 
se su bor di na ao dis pos to no con tra to de aces so e ao
es ta be le ci do nes ta lei.

Art. 30. Os con tra tos co ne xos in clu i rão uma
cláu su la sus pen si va, con di ci o nan do o seu cum pri -
men to à exe cu ção do con tra to de aces so.

Art. 31. A nu li da de do con tra to de aces so acar -
re ta a nu li da de do con tra to co ne xo.

§ 1º A au to ri da de res pon sá vel po de rá res cin dir
o con tra to de aces so quan do se de cla re a nu li da de do 
con tra to co ne xo, se este úl ti mo for in dis pen sá vel para
a re a li za ção do aces so.

§ 2º A mo di fi ca ção, sus pen são, res ci são ou re -
so lu ção do con tra to co ne xo po de rá im pli car a mo di -
fi ca ção, sus pen são, res ci são ou re so lu ção do con -
tra to de aces so pela au to ri da de res pon sá vel, se
afe ta rem de ma ne i ra subs tan ci al as con di ções des -
te úl ti mo.

Seção V
Da Exe cu ção e Acom pa nha men to

dos Con tra tos de Aces so

Art. 32. Os pro ce di men tos de aces so con ta rão,
obri ga to ri a men te, com o acom pa nha men to de ins ti tu -
i ção de pes qui sa ou en si no bra si le i ra, pú bli ca ou pri -
va da, de re co nhe ci do con ce i to na área ob je to do pro -
ce di men to, es pe ci al men te de sig na da pela au to ri da de 
res pon sá vel e con tra ta da pelo so li ci tan te ou pela
agên cia de aces so, an tes da au to ri za ção.

Pa rá gra fo úni co. A ins ti tu i ção de sig na da res pon -
de so li da ri a men te pelo cum pri men to das obri ga ções
as su mi das pela pes soa fí si ca ou ju rí di ca au to ri za da
ao pro ce di men to de aces so.

Art. 33. Ca be rá à au to ri da de res pon sá vel, em
con jun to com a ins ti tu i ção de sig na da para o acom pa -
nha men to dos tra ba lhos au to ri za dos, acom pa nhar o
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cum pri men to dos ter mos da au to ri za ção e do con tra -
to de aces so, e es pe ci al men te as se gu rar que:

I – o aces so seja fe i to ex clu si va men te aos com -
po nen tes ge né ti cos au to ri za dos, quan do não for o
caso do con tra to pro vi só rio, e na área es ta be le ci da;

II – se jam con ser va das as con di ções am bi en ta -
is da re gião onde se de sen vol vem os tra ba lhos;

III – haja per ma nen te men te a par ti ci pa ção di re -
ta de um es pe ci a lis ta da ins ti tu i ção de acom pa nha -
men to;

IV – seja fe i to um in for me de ta lha do das ati vi da -
des re a li za das e do des ti no das amos tras co le ta das;

V  – te nham sido en tre gues amos tras das es pé -
ci es co le ta das para ser con ser va das ex situ, em ins ti -
tu i ção de sig na da pela au to ri da de res pon sá vel.

Seção VI
Da Re tri bu i ção

Art. 34. Além das re mu ne ra ções e par ti lhas de
be ne fí ci os con tra ta das en tre so li ci tan te, agên cia de
aces so, pro ve do res de co nhe ci men tos tra di ci o na is e
con tra par tes dos con tra tos co ne xos, fica as se gu ra da
à União jus ta com pen sa ção, que será mo ne tá ria ou
em di re i tos de co mer ci a li za ção, na for ma de fi ni da
pelo con tra to de aces so fir ma do en tre a au to ri da de
res pon sá vel e as de ma is par tes.

Art. 35. As re tri bu i ções pre vis tas nes ta se ção
cons ti tu i rão um fun do es pe ci al de con ser va ção do pa -
tri mô nio ge né ti co, des ti na do a ser o ins tru men to de
su por te fi nan ce i ro para os pro je tos re la ci o na dos ao
aces so a com po nen tes ge né ti cos.

Pa rá gra fo úni co. Os pro je tos pre vis tos nes te ar -
ti go se rão se le ci o na dos pela au to ri da de res pon sá vel
em de ci são re fe ren da da pela co mis são pre vis ta nes ta 
lei, de acor do com a dis po ni bi li da de de fun dos e a
ade qua ção aos prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta lei.

SEÇÃO VII
Das Dis po si ções Ge ra is so bre

os Con tra tos de Aces so

Art. 36. As per mis sões, au to ri za ções, li cen ças,
con tra tos e de ma is do cu men tos que am pa rem a pes -
qui sa, co le ta, ob ten ção, ar ma ze na men to, trans por te
ou ou tra ati vi da de si mi lar re fe ren te ao aces so a com -
po nen tes ge né ti cos, vi gen tes na data de pu bli ca ção
des ta lei, de acor do ou não com suas dis po si ções,
não con di ci o nam nem pre su mem a au to ri za ção para
o aces so.

Art. 37. As pes so as fí si cas ou ju rí di cas au to ri za -
das a de sen vol ver tra ba lhos de aces so a com po nen -
tes ge né ti cos fi cam obri ga das a co mu ni car à au to ri -

da de res pon sá vel qua is quer in for ma ções re fe ren tes
ao trans por te do ma te ri al co le ta do, sen do tam bém
res pon sá ve is ci vil, pe nal e ad mi nis tra ti va men te pelo
ina de qua do uso ou ma nu se io de tal ma te ri al e pe los
efe i tos ad ver sos de sua ati vi da de.

Art. 38. A au to ri za ção ou con tra to para aces so
aos com po nen tes ge né ti cos não im pli ca au to ri za ção
para sua re mes sa ao ex te ri or, a qual de ve rá ser pre vi -
a men te so li ci ta da e jus ti fi ca da pe ran te à au to ri da de
res pon sá vel.

Pa rá gra fo úni co. Fica ex pres sa men te pro i bi da a
re mes sa para o ex te ri or de amos tras úni cas, sem ob -
ser vân cia dos dis po si ti vos re la ti vos ao de pó si to obri -
ga tó rio de amos tras de cada re cur so ge né ti co ou pro -
du to de ri va do que te nham sido ob je to de aces so.

Art. 39. É ile gal o uso de com po nen tes ge né ti cos
para fins de pes qui sa, con ser va ção, apli ca ção in dus tri al 
ou co mer ci al, ou qua is quer ou tros, se não ti ve rem sido
ob je to de aces so se gun do as dis po si ções des ta lei.

Art. 40. Não se re co nhe ce rão di re i tos so bre
com po nen tes ge né ti cos ob ti dos ou uti li za dos em des -
cum pri men to des ta lei, não se con si de ran do vá li dos
tí tu los de pro pri e da de in te lec tu al ou si mi la res so bre
tais com po nen tes ou pro du tos de ri va dos ou so bre
pro du tos ou pro ces sos re sul tan tes do aces so em tais
con di ções.

CAPÍTULO II
Do Aces so a Pa tri mô nio Ge né ti co

em Con di ções ex situ

Art. 41. A au to ri da de res pon sá vel po de rá fir mar
con tra tos de aces so a com po nen tes ge né ti cos que
es te jam de po si ta dos em cen tros de con ser va ção ex
situ lo ca li za dos no ter ri tó rio na ci o nal ou se em ou tros
pa í ses, des de que o Bra sil seja o país de ori gem de
dos com po nen tes.

Pa rá gra fo úni co. Apli car-se-ão, no que cou ber,
ao re gi me de aces so a com po nen tes em con di ções
ex situ, as dis po si ções re la ti vas ao aces so em con di -
ções in situ.

Art. 42. Os acor dos de trans fe rên cia de ma te ri al
ge né ti co ou aná lo gos en tre cen tros de con ser va ção
ex situ ou en tre es tes cen tros e ter ce i ros, in ter na -
men te ou me di an te im por ta ção ou ex por ta ção, cons -
ti tu em mo da li da des de con tra tos de aces so.

§ 1º O cen tro de con ser va ção pro ve dor do com -
po nen te ge né ti co sub me te rá a so li ci ta ção de aces so
à au to ri da de res pon sá vel e pu bli ca rá ex tra to do pe di -
do no Diá rio Ofi ci al da União, no pra zo de até 15
(quin ze) dias da res pec ti va data.
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§ 2º Os acor dos pre vis tos no ca put se rão vá li -
dos des de que com pa tí ve is com as con di ções pac tu -
a das no con tra to ori gi nal de aces so ao com po nen te
in ter cam bi a do e com os di re i tos de pro pri e da de in te -
lec tu al en vol vi dos.

§ 3º Na ava li a ção da so li ci ta ção de aces so a au -
to ri da de res pon sá vel po de rá exi gir re tri bu i ção, na for -
ma des ta lei, o que de ve rá cons tar no acor do de trans -
fe rên cia de ma te ri al ge né ti co ou aná lo go.

§ 4º So men te após a ho mo lo ga ção da pro pos ta
de acor do pela au to ri da de res pon sá vel po de rá o
acor do ser fir ma do pelo cen tro de con ser va ção e o in -
te res sa do.

TÍTULO IV
Da Pro te ção do Co nhe ci men to Tra di ci o nal

Asso ci a do a Com po nen tes Ge né ti cos

Art. 43. O Po der Pú bli co re co nhe ce e pro te ge
por meio do Mi nis té rio Pú bli co os di re i tos das co mu ni -
da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas a se be ne fi ci a -
rem co le ti va men te por seus co nhe ci men tos tra di ci o -
na is e a se rem com pen sa das pela con ser va ção dos
com po nen tes ge né ti cos, me di an te re mu ne ra ções
mo ne tá ri as, bens, ser vi ços, di re i tos de pro pri e da de
in te lec tu al ou ou tros me ca nis mos.

§ 1º A au to ri da de res pon sá vel cri a rá um ca das -
tro na ci o nal onde se rão de po si ta dos re gis tros de co -
nhe ci men tos as so ci a dos a com po nen tes ge né ti cos
pe las co mu ni da des lo ca is e po pu la ções in dí ge nas e
por qual quer in te res sa do.

§ 2º Cada re gis tro do ca das tro na ci o nal de ve rá
ser sub me ti do a um la u do et no ló gi co e ser vi rá para
sub si di ar as de ci sões re la ti vas aos ter mos do con tra -
to de aces so.

§ 3º Por meio de con vê ni os, po de rão ser de po si -
ta dos no ca das tro acer vos so bre co nhe ci men tos tra di -
ci o na is de ou tras ins ti tu i ções, bra si le i ras ou es tran ge i -
ras, com a mes ma fi na li da de do pa rá gra fo an te ri or.

Art. 44. As co mu ni da des lo ca is e po pu la ções in -
dí ge nas de têm os di re i tos ex clu si vos so bre seus co -
nhe ci men tos tra di ci o na is, e so men te elas po de rão
cedê-los, por meio das for mas con tra tu a is pre vis tas
nes ta Lei.

Pa rá gra fo úni co. A pro pos ta de con tra to de
aces so so men te será ace i ta se for pre ce di da do con -
sen ti men to pré vio fun da men ta do da co mu ni da de lo -
cal ou po pu la ção in dí ge na, ob ti do se gun do as nor -
mas cla ras e pre ci sas que se rão de fi ni das para esse
pro ce di men to pela au to ri da de res pon sá vel.

Art. 45. Fica as se gu ra do às co mu ni da des lo ca is
e po pu la ções in dí ge nas o di re i to aos be ne fí ci os ad vin -
dos do aces so a com po nen tes ge né ti cos re a li za do nas 
áre as que de têm, de fi ni do na for ma de con tra to co ne -

xo pre vis to nes ta lei e após con sen ti men to pré vio fun -
da men ta do se gun do o dis pos to no ar ti go an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. As co mu ni da des lo ca is e po pu -
la ções in dí ge nas po de rão so li ci tar a au to ri da de res -
pon sá vel que não per mi ta o aces so a com po nen tes
ge né ti cos nas áre as que de têm, quan do se de mons -
tre que es tas ati vi da des ame a ça ri am a in te gri da de de 
seu pa tri mô nio na tu ral ou cul tu ral.

Art. 46. Não se re co nhe ce rão di re i tos de pro pri -
e da de in te lec tu al de pro du tos ou pro ces sos re la ti vos 
a co nhe ci men tos tra di ci o na is as so ci a dos a com po -
nen tes ge né ti cos ou pro du tos de ri va dos, cujo aces -
so não te nha sido re a li za do em con for mi da de com
esta lei.

TÍTULO V
Do De sen vol vi men to e Trans fe rên cia

de Tec no lo gia

Art. 47. O Po der Pú bli co pro mo ve rá e apo i a rá o
de sen vol vi men to de tec no lo gi as na ci o na is sus ten tá -
ve is para o es tu do, uso e me lho ra men to de es pé ci es,
es tir pes e va ri e da des au tóc to nes e apo i a rá os usos e
prá ti cas tra di ci o na is das co mu ni da des lo ca is e po pu -
la ções in dí ge nas.

Pa rá gra fo úni co. Para os fins des te ar ti go, o Po -
der Pú bli co pro mo ve rá o le van ta men to e a ava li a ção
das bi o tec no lo gi as na ci o na is e tra di ci o na is.

Art. 48. Será per mi ti da a uti li za ção de bi o tec no -
lo gi as es tran ge i ras, sem pre e quan do es tas se sub -
me tam a esta Lei e de ma is nor mas so bre bi os se gu -
ran ça, e a em pre sa pre ten den te as su ma in te gral men -
te a res pon sa bi li da de por qual quer dano que pos sam
acar re tar à sa ú de, ao meio am bi en te ou às cul tu ras
tra di ci o na is.

Art. 49. Se rão cri a dos me ca nis mos para as se -
gu rar e fa ci li tar aos pes qui sa do res na ci o na is o aces -
so e trans fe rên cia de tec no lo gi as que se jam per ti nen -
tes para a con ser va ção e uti li za ção sus ten tá vel da di -
ver si da de bi o ló gi ca ou que uti li zem com po nen tes ge -
né ti cos e não ca u sem da nos ao meio na tu ral e cul tu -
ral do País.

Art. 50. Em caso de tec no lo gi as su je i tas a pa ten -
tes ou ou tros di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al, será
ga ran ti do que os pro ce di men tos de aces so e trans fe -
rên cia de tec no lo gia se fa çam com pro te ção ade qua -
da a es ses di re i tos.

TÍTULO VI
Das Infra ções e das San ções

Admi nis tra ti vas e Pe na is

Art. 51.  As con du tas e ati vi da des que con tra ri -
em o dis pos to nes ta lei são pu ni das com san ções ad -
mi nis tra ti vas e pe na is.
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Pa rá gra fo úni co. As san ções ad mi nis tra ti vas e
pe na is po de rão cu mu lar-se, sen do in de pen den tes
en tre si.

Art. 52. Nas in fra ções de fi ni das nes ta Lei, é
con si de ra do res pon sá vel o man dan te, o au tor ma te -
ri al, o di re tor, o ad mi nis tra dor, o mem bro de con se -
lho e do ór gão téc ni co, o au di tor, o ge ren te, o pre pos -
to ou man da tá rio de pes soa ju rí di ca, que, sa ben do
ou de ven do sa ber da con du ta cri mi no sa de ou trem,
de i xar de im pe dir a sua prá ti ca, quan do po dia agir
para evi tá-la.

Art. 53. As pes so as ju rí di cas se rão ape na das
con for me o dis pos to nes ta Lei, nos ca sos em que a in -
fra ção seja co me ti da por de ci são de seus re pre sen -
tan tes le ga is ou con tra tu a is, ou de seus ór gãos co le -
gi a dos, no in te res se ou be ne fi cio da en ti da de.

Pa rá gra fo úni co. A res pon sa bi li da de das pes so -
as ju rí di cas não ex clui a das pes so as fí si cas, au to ras,
co-au to ras ou par ti ci pes do mes mo fato.

Art. 54. Sem pre ju í zo do dis pos to nes ta Lei, o
agen te, in de pen den te men te da exis tên cia de cul pa, é
obri ga do a in de ni zar ou re pa rar os da nos ca u sa dos
ao meio am bi en te e a ter ce i ros afe ta dos por seus
atos.

Art. 55. A ob ten ção, co mer ci a li za ção e re mes sa
para o ex te ri or de com po nen tes ge né ti cos, bem como 
a uti li za ção de co nhe ci men tos tra di ci o na is, sem a au -
to ri za ção pre vis ta nes ta lei, cons ti tu em cri me pu ní vel
com pena de re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro) anos e
mul ta de até 10.000 (dez mil) ve zes a mul ta diá ria pre -
vis tas no ar ti go se guin te.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de re in ci dên cia, a
mul ta será au men ta da até o do bro.

Art. 56. O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá em re -
gu la men to as hi pó te ses de apli ca ção de cada uma
das se guin tes san ções por in fra ção des ta Lei:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta sim ples;
III – mul ta diá ria;
IV – apre en são dos ani ma is, pro du tos e sub pro -

du tos da fa u na e flo ra, ins tru men tos, pe tre chos, equi -
pa men tos ou ve í cu los de qual quer na tu re za uti li za dos 
na in fra ção;

V – des tru i ção ou inu ti li za ção do pro du to;
VI – sus pen são de ven da do pro du to;
VII – em bar go da ati vi da de;
VIII – in ter di ção par ci al ou to tal do es ta be le ci -

men to, ati vi da de ou em pre en di men to;
IX – sus pen são de re gis tro, li cen ça ou au to ri za -

ção le gal men te exi gi dos;

X – can ce la men to de re gis tro, li cen ça ou au to ri -
za ção le gal men te exi gi dos;

XI – per da ou res tri ção de in cen ti vos e be ne fí ci -
os fis ca is con ce di dos pelo go ver no;

XII – per da ou sus pen são da par ti ci pa ção em li -
nhas de fi nan ci a men to em es ta be le ci men tos ofi ci a is
de cré di to;

XIII – in ter ven ção no es ta be le ci men to;
XIV – pro i bi ção de con tra tar com a Admi nis tra -

ção Pú bli ca, por um pe río do de até três anos.
Pa rá gra fo úni co. As san ções es ta be le ci das nes -

te ar ti go se rão apli ca das sem pre ju í zo de ações ci vis
ou pe na is ca bí ve is.

TÍTULO VII
Das Dis po si ções Fi na is

Art. 57. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 180 (cen to e oi ten ta) dias a con tar da
data de sua pu bli ca ção.

Art. 58. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção. 

Art. 59. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Jus ti fi ca ção

Há qua se dez anos o Bra sil vem ten tan do im ple -
men tar com su ces so le gis la ção e po lí ti cas de aces so
aos com po nen tes ge né ti cos de sua bi o di ver si da de. A
par tir da Con ven ção so bre Di ver si da de Bi o ló gi ca, de
1992, que en trou em vi gor para o Bra sil dois anos de -
po is, a qual de ter mi na a so be ra nia de cada país so bre 
os re cur sos ge né ti cos ocor ren tes em seus ter ri tó ri os,
di ver sas ini ci a ti vas fo ram to ma das, des ta can do-se,
no cam po le gis la ti vo, o pi o ne i ro pro je to da Se na do ra
Ma ri na Sil va, com subs ti tu ti vo do Se na dor Osmar
Dias, apro va do no Se na do Fe de ral em 1998, e, no do
Exe cu ti vo, a Me di da Pro vi só ria 2.186, de agos to de
2001, ain da em vi gor.

Não obs tan te cons ti tu ir-se numa le gis la ção em
vi gor, e que tem su pri do as ca rên ci as mais ur gen tes
nes sa área, to dos os se to res es tão cons ci en tes, in -
clu si ve o Go ver no, que ne ces si ta, com a bre vi da de
pos sí vel, uma nova e com pre en si va lei de aces so ao
pa tri mô nio ge né ti co, que in cor po re to dos os avan ços
ve ri fi ca dos e as ex pe riên ci as acu mu la das ao lon go
dos úl ti mos anos, para que, fi nal men te, o Bra sil se
dote de um apa ra to ins ti tu ci o nal con dig no com a ri -
que za de nos sa bi o di ver si da de.

É nes se sen ti do, a mo des ta con tri bu i ção, que
tra go na for ma do pre sen te pro je to de lei. Cu i da-se
ba si ca men te de um re fi na men to do pro je to de lei
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apro va do pelo Se na do Fe de ral e que se en con tra em
tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos até o pre sen te, 
e que, pos si vel men te, ain da te nha for tes pos si bi li da -
des de sub si di ar o pro ces so de to ma da de de ci são
so bre o tema e mes mo tor nar-se a le gis la ção ca bí vel
e com pe ten te para o Bra sil.

Essen ci al men te, sim pli fi cou-se o pro je to an te ri -
or, re me ten do o con ce i to de re cur sos ge né ti cos e to -
dos os itens as so ci a dos para o con ce i to de pa tri mô -
nio ge né ti co, cu jos com po nen tes, ma te ri al ge né ti co
em si, cul ti vos agrí co las e co nhe ci men tos tra di ci o na is 
as so ci a dos, en cer ra ri am o uni ver so de apli ca ção da
lei, su pe ran do-se as sim a enor me con tro vér sia que
se de sen vol veu so bre o es co po de tal le gis la ção. Ade -
ma is, para que não res te dú vi das so bre isso, in tro du -
ziu-se a de fi ni ção pela qual, para os efe i tos da lei,
aces so é o uso do com po nen te do pa tri mô nio ge né ti -
co com fi na li da de pre cí pua de ex plo rar as po ten ci a li -
da des de ter mi na das pela car ga ge né ti ca do re fe ri do
com po nen te, na for ma re gu la men ta da pela ad mi nis -
tra ção, de modo a se evi tar ter mi nan te men te a pos sí -
vel con fu são en tre o aces so e ou tras apro pri a ções de
re cur sos na tu ra is, não re la ci o na das ao po ten ci al ge -
né ti co.

Em li nhas ge ra is, man te ve-se o ar ca bou ço da
pro po si ção mais an ti ga, prin ci pal men te na de fi ni ção
do sis te ma de con tra tos de aces so, que re pu to ade -
qua do para aten der com efi cá cia as di ver sas pos si bi -
li da des de so li ci ta ção de aces so ao nos so pa tri mô nio
ge né ti co.

Em ra zão do ex pos to e da evi den te im por tân cia
da ma té ria, ao apre sen tar essa pro po si ção em pe nho
meus mais ve e men tes ape los aos meus ilus tres co le -
gas para sua dis cus são e apro va ção.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. –
Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-16
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 
4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 
8º, alínea j 10, alínea c, 15 e 16, alíneas 3
e 4 da Convenção sobre Diversidade
Biológica, dispõe sobre o acesso ao
patrimônio genético, a proteção e o
acesso ao conhecimento tradicional
associado, a repartição de benefícios e o
acesso à tecnologia e transferência de
tecnologia para sua conservação e
utilização, e dá outras providências.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
quin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais,
cabendo a última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2003

Altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, para
introduzir o crime de pichação e dá
outras providências.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem -

bro de 1940, pas sa a vi ger acres ci do do art. 163-A,
com a se guin te re da ção:

“Art. 163-A. Pichar, grafitar ou por
outro meio conspurcar edificação,
monumento, construção, muro, parede,
placa, sinal ou bens assemelhados, públicos 
ou privados:

Pena – de ten ção, de três me ses a um
ano e mul ta”

§ 1º Extin gue-se a pu ni bi li da de se o
agen te, an tes da de nún cia, res ta u rar a co i sa 
ao es ta do em que se en con tra va an tes da
sua atu a ção.

§ 2º Se o agen te, após a de nún cia,
res ta u rar a co i sa ao es ta do em que se en -
con tra va an tes de sua atu a ção, re duz-se à
me ta de a pena apli ca da.

§ 3º Se o agen te for ado les cen te, a me -
di da só cio-edu ca ti va a ser apli ca da de ve rá ser 
a obri ga ção de re pa rar o dano e a pres ta ção
de ser vi ços à co mu ni da de, pre fe ren ci al men te
re cu pe ran do ou tros bens atin gi dos pe las
ações pre vis tas no ca put des te ar ti go.”

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

Jus ti fi ca ção

Nos sas ci da des vem pa de cen do de um mal que
apa ren te men te não tem en con tra do so lu ção, seja na
via le gis la ti va, seja atra vés de pro gra mas edu ca ti vos.
Bas ta sa ir mos de casa para per ce ber a po lu i ção vi su -
al ca u sa da por pi cha ções, fru to da ação de gan gues
de jo vens e ado les cen tes que dis pu tam en tre si os es -
pa ços ain da in có lu mes de nos sos pré di os e mo nu -
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men tos, não im por tan do se pú bli cos ou pri va dos. Na
ân sia de al can çar os pon tos vir gens, nor mal men te os
mais ina ces sí ve is, jo vens ar ris cam as pró pri as vi das,
pen du ran do-se nas mar qui ses dos pré di os mais al -
tos, no pa ra pe i to de vi a du tos, no alto de pos tes fi xa -
do res de pla cas ro do viá ri as. A des pe i to do tra ba lho
edu ca ti vo que pode e deve ser re a li za do, cre mos que
a au sên cia de fir me za de al guns ope ra do res do di re i -
to tem fa vo re ci do e até es ti mu la do a ação des sas pes -
so as, trans for man do nos sas ci da des em “te las em
bran co” para de mons tra ções nada ar tís ti cas, ce ná rio
de exi bi ções de mu i to mau gos to.

Res sal te-se que não nos re por ta mos ape nas
aos pré di os e mo nu men tos pú bli cos, nem tam pou co
aos mu ros e car ta zes pri va dos. A ação des tes jo vens
não res pe i ta nem se quer as pla cas e si na is de trân si -
to, im pe din do sua per fe i ta iden ti fi ca ção por mo to ris -
tas e pe des tres, en se jan do a ocor rên cia de gra ves
aci den tes.

O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal – já pre vê em seu art. 163 o cri -
me de dano, na sua for ma sim ples e que con sis te em
“des tru ir, inu ti li zar ou de te ri o rar co i sa alhe ia“, com
pena de um a seis me ses de de ten ção, ou mul ta. Seu
pa rá gra fo úni co in for ma o dano qua li fi ca do, em es pe -
ci al o in ci so III, agra van do a pena para seis me ses a
três anos de de ten ção, além da pena cor res pon den te
à vi o lên cia, quan do o dano ocor ra con tra o pa tri mô nio 
da União, es ta do, mu ni cí pio, em pre sa con ces si o ná ria 
de ser vi ços pú bli cos ou so ci e da de de eco no mia mis -
ta. O art. 165 des cre ve o cri me de “des tru ir, inu ti li zar
ou de te ri o rar co i sa tom ba da pela au to ri da de com pe -
ten te em vir tu de de va lor ar tís ti co, ar que o ló gi co ou
his tó ri co“, es ta be le cen do pena de seis me ses a dois
anos de de ten ção, além de mul ta. O art. 166 pres cre -
ve pena de de ten ção de um mês a um ano ou mul ta, a
quem al te rar, sem li cen ça de au to ri da de com pe ten te,
o as pec to de lo cal es pe ci al men te pro te gi do por lei.

Por sua vez, a Lei nº 9.605, de 12 de fe ve re i ro de
1998 – Lei de Pro te ção Ambi en tal – em seu art. 62, na
se ção dos Cri mes con tra o Orde na men to Urba no e o
Pa tri mô nio Cul tu ral , pre vê san ção para quem “des tru -
ir, inu ti li zar ou de te ri o rar bem es pe ci al men te pro te gi do
por lei, ato ad mi nis tra ti vo ou de ci são ju di ci al”. Fi nal -
men te, o mes mo di plo ma, em seu art. 65, é in ci si vo:

“Art. 65. Pi char, gra fi tar ou por ou tro
meio cons pur car edi fi ca ção ou ou tro mo nu -
men to ur ba no.”

“Pena – de ten ção, de três me ses a um 
ano e mul ta”

Ora, ta ma nho ca be dal de nor mas e dis po si ti vos
pa re ce ria su por te le gal bas tan te e su fi ci en te para
com ba ter a ação des ses vân da los, mas bas ta tran si -
tar mos em qual quer de nos sas gran des ci da des para
per ce ber mos que o re sul ta do é o opos to.

For ço so re co nhe cer que a au dá cia dos jo vens
não en con tra li mi tes, na sua atá vi ca obs ti na ção em
con tes tar e se mos tra rem in di fe ren tes à au to ri da de.
Na bus ca de auto-afir ma ção, jul gam que se des ta cam 
e me re cem apla u so na pro por ção de seu des te mor
das con se qüên ci as de seus atos. A des pe i to des sa
es pe ci al con di ção, as sim como a im pos si bi li da de de
fis ca li za ção e vi gi lân cia inin ter rup ta, nos pa re ce en -
tre tan to que a in ter pre ta ção que nos sos agen tes pú -
bli cos, es pe ci al men te ju í zes e ofi ci a is da lei, têm dado 
às nor mas em vi gor, ape nas es ti mu lam e con tri bu em
para tal com por ta men to.

Ocor re que, em aten di men to ao prin cí pio da in -
sig ni fi cân cia, des con si de ram o dano pra ti ca do pe los
pi cha do res, quan do não pra ti ca do con tra pa tri mô nio
pú bli co. Con si de ram de li to de ba ga te la, des pre zí vel
para o or de na men to ju rí di co, jul gan do que o pre ju í zo
não se mos tra re le van te. Ora, não se tra ta ape nas de
con si de rar o va lor dos cus tos da re cu pe ra ção. Não é
con si de rá vel o pre ju í zo ao vi su al de nos sas ci da des?
Ade ma is, quem ar ca rá com as des pe sas com a re pe -
ti da re cu pe ra ção das edi fi ca ções pri va das? Não há
de se con si de rar pre ju í zo os mi lhões de imó ve is par ti -
cu la res, que a cada ma nhã têm que ser re pin ta dos,
até a exa us tão de seus pro pri e tá ri os? Tal en ten di -
men to de i xa ór fãos os pro pri e tá ri os par ti cu la res, que
se de pa ram, a cada ma nhã, com seus mu ros, apar ta -
men tos, ca sas, etc., im pu ne men te gra va dos com si -
na is, gra fis mos, ex pres sões, en fim; toda a es pé cie de
pi cha ções, sem que nada pos sam fa zer. Qu an do têm
a di li gên cia ou a sor te de fla grar o pi cha dor, o pro ce di -
men to cri mi nal na gran de ma i o ria das ve zes não
pros pe ra, por en ten de rem os ju í zes que não se apli ca
a nor ma pe nal, por se tra tar de de li to in sig ni fi can te, e
nem a am bi en tal, por não se tra tar de pa tri mô nio pú -
bli co.

Tem este pro je to à in ten ção de pre en cher este
vá cuo na le gis la ção, não ad mi tin do a equi vo ca da – no 
nos so en ten der – in ter pre ta ção da le gis la ção em vi -
gor, por quan to os bens par ti cu la res tam bém me re -
cem pro te ção con tra a ação des tes vân da los, mes mo
quan do me no res de ida de.

Nes te as pec to, op ta mos por es ta be le cer di fe -
ren ci al no tra ta men to de prá ti ca de ato in fra ci o nal
por ado les cen tes, em ple na con so nân cia com o
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te (ECA), es ta -
be le cen do de pron to, que a me di da só ci o e du ca ti va
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a ser apli ca da se ria a obri ga ção de re pa rar o dano,
res ta u ran do o bem ao es ta do an te ri or à pi cha ção,
além da pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de, já
pre vis ta na que le Esta tu to, em seu art. 112, in ci sos II 
e III. Ino va mos ape nas ao es ta be le cer que a pres ta -
ção de ser vi ços à co mu ni da de se ria pre fe ren ci al -
men te vol ta da para a re cu pe ra ção de ou tros bens
atin gi dos por pi cha ções.

Acre di ta mos que me di da des te mol de, se de vi -
da men te uti li za da pe los apli ca do res do di re i to, re ce -
be rá apla u so da so ci e da de, to man do-se efe ti va men te 
um ins tru men to só ci o e du ca ti vo, in cu tin do na que les
me ni nos e me ni nas, a res pon sa bi li da de para com o
am bi en te de que fa zem par te, quem sabe ca na li zan -
do sua ju ven tu de, ha bi li da des e ta len tos para ati vi da -
des pro du ti vas.

Espe ra mos as sim, con tar com a aco lhi da dos
Se nho res Se na do res e de ma is mem bros do Con -
gres so Na ci o nal, para a apro va ção do pre sen te pro -
je to de lei que visa ti pi fi car o cri me de pi cha ção, evi -
tan do in ter pre ta ções equi vo ca das, que per mi tam a
pu ni ção dos in fra to res, as sim como a re e du ca ção
dos ado les cen tes fla gra dos na prá ti ca de tal ato in -
fra ci o nal.

Sa las das Ses sões, 9 de agos to de 2003. – Se -
na dor Tas so Je re is sa ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta a se guin te lei:

TÍTULO I
Da Apli ca ção da Lei Pe nal

Ante ri o ri da de da lei
Art. 1º Não há cri me sem lei an te ri or que o de fi -

na. Não há pena sem pré via co mi na ção le gal. (Re da -
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Do Dano

Dano
Art. 163. Des tru ir, inu ti li zar ou de te ri o rar co i sa

alhe ia:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 6 (seis) me ses, ou

mul ta.

Dano qua li fi ca do
Pa rá gra fo úni co. Se o cri me é co me ti do:
I – com vi o lên cia à pes soa ou gra ve ame a ça;
II – com em pre go de subs tân cia in fla má vel ou

ex plo si va, se o fato não cons ti tui cri me mais gra ve;
III – con tra o pa tri mô nio da União, es ta do, mu ni -

cí pio, em pre sa con ces si o ná ria de ser vi ços pú bli cos
ou so ci e da de de eco no mia mis ta; (Re da ção dada
pela Lei nº 5.346, de 3-11-1967)

IV – por mo ti vo ego ís ti co ou com pre ju í zo con si -
de rá vel para a ví ti ma:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 3 (três)
anos, e mul ta, além da pena cor res pon den te à vi o lên -
cia.

Intro du ção ou aban do no de ani ma is em pro pri e -
da de alhe ia.

Art. 164. Intro du zir ou de i xar ani ma is em pro pri -
e da de alhe ia, sem con sen ti men to de quem de di re i to,
des de que o fato re sul te pre ju í zo:

Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)
me ses, ou mul ta.

Dano em co i sa de va lor ar tís ti co, ar que o ló gi co
ou his tó ri co

Art. 165. Des tru ir, inu ti li zar ou de te ri o rar co i sa
tom ba da pela au to ri da de com pe ten te em vir tu de de
va lor ar tís ti co, ar que o ló gi co ou his tó ri co:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a 2 (dois)
anos, e mul ta.

Alte ra ção de lo cal es pe ci al men te pro te gi do
Art. 166. Alte rar, sem li cen ça da au to ri da de

com pe ten te, o as pec to de lo cal es pe ci al men te pro te -
gi do por lei:

Pena – de ten ção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano,
ou mul ta.
....................................................................................

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre as san ções pe na is e
ad mi nis tra ti vas de ri va das de con du tas e
ati vi da des le si vas ao meio am bi en te, e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º (Ve ta do)
Art 2º Quem, de qual quer for ma, con cor re para

a prá ti ca dos cri mes pre vis tos nes ta lei, in ci de nas pe -
nas a es tes co mi na das, na me di da da sua cul pa bi li da -
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de, bem como o di re tor, o ad mi nis tra dor, o mem bro de 
con se lho e de ór gão téc ni co, o au di tor, o ge ren te, o
pre pos to ou man da tá rio de pes soa ju rí di ca, que, sa -
ben do da con du ta cri mi no sa de ou trem, de i xar de im -
pe dir a sua prá ti ca, quan do po dia agir para evi tá-la.
....................................................................................

Se ção IV
Dos Cri mes con tra o Orde na men to

Urba no e o Pa tri mô nio Cul tu ral

Art. 62. Des tru ir, inu ti li zar ou de te ri o rar:
I – bem es pe ci al men te pro te gi do por lei, ato ad -

mi nis tra ti vo ou de ci são ju di ci al;
II – ar qui vo, re gis tro, mu seu, bi bli o te ca, pi na co -

te ca, ins ta la ção ci en tí fi ca ou si mi lar pro te gi do por lei,
ato ad mi nis tra ti vo ou de ci são ju di ci al:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. Se o cri me for cul po so, a pena

é de seis me ses a um ano de de ten ção, sem pre ju í zo
da mul ta.

Art. 63.  Alte rar o as pec to ou es tru tu ra de edi fi -
ca ção ou lo cal es pe ci al men te pro te gi do por lei, ato
ad mi nis tra ti vo ou de ci são ju di ci al, em ra zão de seu
va lor pa i sa gís ti co, eco ló gi co, tu rís ti co, ar tís ti co, his tó -
ri co, cul tu ral, re li gi o so, ar que o ló gi co, et no grá fi co ou
mo nu men tal, sem au to ri za ção da au to ri da de com pe -
ten te ou em de sa cor do com a con ce di da:

Pena – re clu são, de um a três anos, e mul ta.
Art. 64. Pro mo ver cons tru ção em solo não edi fi -

cá vel, ou no seu en tor no, as sim con si de ra do em ra -
zão de seu va lor pa i sa gís ti co, eco ló gi co, ar tís ti co, tu -
rís ti co, his tó ri co, cul tu ral, re li gi o so, ar que o ló gi co, et -
no grá fi co ou mo nu men tal, sem au to ri za ção da au to ri -
da de com pe ten te ou em de sa cor do com a con ce di da:

Pena – de ten ção, de seis me ses a um ano, e
mul ta.

Art. 65. Pi char, gra fi tar ou por ou tro meio cons -
pur car edi fi ca ção ou mo nu men to ur ba no:

Pena – de ten ção, de três me ses a um ano, e
mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Se o ato for re a li za do em mo nu -
men to ou co i sa tom ba da em vir tu de do seu va lor ar -
tís ti co, ar que o ló gi co ou his tó ri co, a pena é de seis me -
ses a um ano de de ten ção, e mul ta.
....................................................................................

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.

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:

TÍTULO I
Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei dis põe so bre a pro te ção in te gral à 
cri an ça e ao ado les cen te.
............................. .......................................................

CAPÍTULO IV
Das Me di das So ci o e du ca ti vas

Seção I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 112. Ve ri fi ca da a prá ti ca de ato in fra ci o nal, a
au to ri da de com pe ten te po de rá apli car ao ado les cen -
te as se guin tes me di das:

I – ad ver tên cia;
II – obri ga ção de re pa rar o dano;
III – pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de;
IV – li ber da de as sis ti da;
V – in ser ção em re gi me de semi-li ber da de;
VI – in ter na ção em es ta be le ci men to edu ca ci o -

nal;
VII – qual quer uma das pre vis tas no art. 101, I a

VI.

§ 1º A me di da apli ca da ao ado les cen te le va rá
em con ta a sua ca pa ci da de de cum prí-la, as cir cuns -
tân ci as e a gra vi da de da in fra ção.

§ 2º Em hi pó te se al gu ma e sob pre tex to al gum,
será ad mi ti da a pres ta ção de tra ba lho for ça do.

§ 3º Os ado les cen tes por ta do res de do en ça
ou de fi ciên cia men tal re ce be rão tra ta men to in di vi -
du al e es pe ci a li za do, em lo cal ade qua do às suas
con di ções.

Art. 113. Apli ca-se a este Ca pí tu lo o dis pos to
nos arts. 99 e 100.

Art. 114. A im po si ção das me di das pre vis tas nos 
in ci sos II a VI do art. 112 pres su põe a exis tên cia de
pro vas su fi ci en tes da au to ria e da ma te ri a li da de da in -
fra ção, res sal va da a hi pó te se de re mis são, nos ter -
mos do art. 127.

Pa rá gra fo úni co. A ad ver tên cia po de rá ser apli -
ca da sem pre que hou ver pro va da ma te ri a li da de e in -
dí ci os su fi ci en tes da au to ria.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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. 
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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 Mão
San ta.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 789, DE 2003

Requer, ao Ministro do Desenvol–
vimento, Indústria e Comércio Exterior,
informações sobre o funcionamento do
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI.

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
Sr. Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér -
cio Exte ri or, in for ma ções por es cri to acer ca do fun ci o -
na men to do Insti tu to Na ci o nal da Pro pri e da de Indus -
tri al – INPI, que, se gun do de nún cia pu bli ca da no Jor -
nal do Bra sil, em ar ti go as si na do por Ma u rí cio L. de
Oli ve i ra, pro fes sor da Uni ver si da de de Mont pel li er,
atra ves sa fase de inâ nia, por fal ta de di ri gen te, até
hoje não no me a do pelo go ver no.

Jus ti fi ca ção

O Jor nal do Bra sil, edi ção do dia 8 de se tem -
bro úl ti mo, de nun cia a pre ca ri e da de do fun ci o na men -
to do Insti tu to Na ci o nal da Pro pri e da de Indus tri al –
INPI, atri bu in do sua inâ nia ao fato de, até hoje, não ter 
sido no me a do um pre si den te para o im por tan te ór -
gão. A de sí dia a que foi re le ga do o INPI con tra ria o
en fo que re i te ra da men te pro cla ma do pelo go ver no, de 
apo i ar as ini ci a ti vas que pos sam con tri bu ir para o de -
sen vol vi men to do País. Se gun do a de nún cia, o INPI
“anda às ce gas, ig no ran do seu im por tan te pa pel”. Ali
se acham en ca lha dos 50 mil pro ces sos de pa ten tes e
300 mil pe di dos de re gis tro de mar cas. Por isso, e ten -
do em vis ta que a Cons ti tu i ção Fe de ral as se gu ra ao
Con gres so Na ci o nal  com pe tên cia de fis ca li za ção,
es tou re que ren do in for ma ções den tro des sas prer ro -
ga ti vas do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 790, DE 2003

Re quer, ao Mi nis tro da Fa zen da, in -
for ma ções so bre o mon tan te de ver bas
li be ra das pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
para o se tor de ha bi ta ção.

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
Sr. Mi nis tro da Fa zen da, in for ma ções por es cri to acer -
ca do to tal de re cur sos li be ra dos para o se tor de ha bi -
ta ção e qual o per cen tu al em re la ção ao pre vis to para
o cor ren te ano.

Jus ti fi ca ção

O jor nal O Glo bo, edi ção do dia 8 de se tem bro
úl ti mo, in for ma que a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral não
te ria li be ra do nem me ta de do to tal de re cur sos pre vis -
tos, este ano, para o se tor de ha bi ta ção no País. A in -
for ma ção re quer es cla re ci men tos, uma vez que o dé -
fi cit de ha bi ta ções é mu i to alto, não se jus ti fi can do a
con ten ção dos re cur sos des ti na dos para a área. Por
isso, e ten do em vis ta que a Cons ti tu i ção Fe de ral as -
se gu ra ao Con gres so Na ci o nal a com pe tên cia de fis -
ca li za ção, es tou re que ren do in for ma ções den tro des -
sas prer ro ga ti vas do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que -
ri men tos li dos, na for ma do art. 216, vão à Co mis são
Di re to ra para de ci são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1o Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 791, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so pelo trans -
cur so do Dia da Ama zô nia e pela ini ci a ti -
va da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Bran co
em fa vor da pre ser va ção am bi en tal.

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 Fe de ral, Voto De Apla u so pelo
trans cur so do Dia da Ama zô nia e pela ini ci a ti va da
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Bran co-AC, que, em co -
me mo ra ção à data (30 de agos to) pro mo ve, até 15 de
se tem bro, cam pa nha em fa vor da pre ser va ção do
Meio Ambi en te.

Jus ti fi ca ção

A ho me na gem que ora for mu lo jus ti fi ca-se pelo
sig ni fi ca do edu ca ti vo das co me mo ra ções em ho me -
na gem ao Dia da Ama zô nia, em cur so, no Acre, por
ini ci a ti va da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Rio Bran co. E
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alen ta dor o tra ba lho que a Ge rên cia do Meio Ambi en -
te, da que le mu ni cí pio, está pro mo ven do com o ob je ti -
vo de in cen ti var, en tre as po pu la ções da re gião, a de -
fe sa e a pre ser va ção do meio am bi en te. Entre ou tros
pon tos, a Gema im plan tou uma ofi ci na de re ci cla gem
de pa pel, so bre tu do pelo seu ca rá ter edu ca ti vo.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. –
Arthur Vir gí lio,  Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si -
dên cia fará cons tar em Ata o voto de apla u so so li ci ta -
do.

So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1o
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mão San ta.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2003

Cria, no Senado Federal, a Comis–
são de Meio Ambiente e Desenvolvimen– 
to Sustentável.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É cri a da, no Se na do Fe de ral, a Co mis são 

de Meio Ambi en te e De sen vol vi men to Sus ten tá vel.
Art. 2º O art. 72 do Re gi men to Inter no do Se na -

do Fe de ral pas sa a vi go rar com o acrés ci mo do in ci so
aba i xo, re nu me ran do-se os se guin tes:

Art. 72. ..................................................
..............................................................
V – Co mis são de Meio Ambi en te e De -

sen vol vi men to Sus ten tá vel – CMADS;
             ..........................................................(NR)

Art. 3º O art. 77 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral pas sa a vi go rar com as se guin tes mo -
di fi ca ções:

Art. 77. ..................................................

..............................................................
V – Co mis são de Meio Ambi en te e De -

sen vol vi men to Sus ten tá vel, 17;
§ 2º Res sal va da a par ti ci pa ção na Co -

mis são de Fis ca li za ção e Con tro le e na Co -
mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va, cada
Se na dor po de rá in te grar três co mis sões
como ti tu lar e três como su plen te.(NR)

Art. 4º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral pas sa a vi go rar com o acrés ci mo do se guin te ar -
ti go:

Art. 102-F. À Co mis são de Meio Ambi -
en te e De sen vol vi men to Sus ten tá vel com pe -

te opi nar so bre pro po si ções que di gam res -
pe i to a:

I – di re i to am bi en tal;
II – pla ne ja men to e exe cu ção da po lí ti -

ca am bi en tal;
III – con ser va ção, ex plo ra ção e ma ne jo 

de flo res tas; con ser va ção e uti li za ção do
solo, dos re cur sos hí dri cos e da bi o di ver si -
da de;

IV – fis ca li za ção dos ali men tos e dos
pro du tos e in su mos agrí co las e pe cuá ri os,
no to can te ao meio am bi en te e ao de sen vol -
vi men to sus ten tá vel;

V – ati vi da des de pes qui sa, ex ten são e 
edu ca ção am bi en tal;

VI – nor mas ge ra is so bre pro te ção do
meio am bi en te e con tro le da po lu i ção, con -
ser va ção da na tu re za, de fe sa do solo e dos
re cur sos na tu ra is, flo res ta, caça, pes ca, fa u -
na, flo ra e cur sos d’água;

VII – ou tros as sun tos cor re la tos.

Art. 5º Acres cen ta-se a se guin te alí nea ao in ci -
so I do art. 107 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

Art. 107. ................................................
..............................................................
f) Co mis são de Meio Ambi en te e De -

sen vol vi men to Sus ten tá vel: às quin tas-fe i -
ras, onze ho ras;

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

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Art. 7º Re vo ga-se o in ci so III do art. 100 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Jus ti fi ca ção

Espe ci al men te a par tir da Con fe rên cia de Esto -
col mo, em 1972, cris ta li zou-se, em ní vel mun di al, a
per cep ção quan to aos es tre i tos vín cu los en tre ofer ta
de re cur sos na tu ra is, de gra da ção am bi en tal e de sen -
vol vi men to. To mou-se agu da, des de en tão, a cons -
ciên cia de que os avan ços ci en tí fi cos e tec no ló gi cos,
as so ci a dos ao cres ci men to po pu la ci o nal, à po bre za
no Ter ce i ro Mun do e à bus ca de ní ve is cres cen tes de
con su mo nos pa í ses de sen vol vi dos, ame a ça vam le -
var ao es go ta men to des ses re cur sos e a da nos am bi -
en ta is pra ti ca men te ir re ver sí ve is, tor nan do evi den tes, 
de for ma dra má ti ca, os li mi tes a sus ten ta bi li da de da
vida no pla ne ta.
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Ao lon go do pe río do, mul ti pli ca ram-se os de ba -
tes so bre es ti los de de sen vol vi men to e seus im pac tos 
so bre os sis te mas na tu ra is, que se con subs tan ci a ram 
em re la tó ri os que as su mi ram im por tân cia his tó ri ca,
tais como Nos so Fu tu ro Co mum (1987), pro du zi do
pela Co mis são Brun tland, e Nos sa Pró pria Agen da
(1990), da Co mis são La ti no-Ame ri ca na de De sen vol -
vi men to e Meio Ambi en te.

Essa aná li se le vou a uma mo bi li za ção in ter na ci -
o nal que re sul tou na Con fe rên cia das Na ções Uni das
so bre Meio Ambi en te e De sen vol vi men to (Eco-92),
ce le bra da em 1992, no Rio de Ja ne i ro, cu jas prin ci pa -
is de ci sões fo ram ma te ri a li za das no do cu men to in ti tu -
la do Agen da 21, que es ta be le ce um ro te i ro para a co -
o pe ra ção in ter na ci o nal e para a atu a ção dos go ver -
nos na ci o na is. Impor ta en fa ti zar que esse do cu men to
evi den cia pro fun da per cep ção com res pe i to aos es -
tre i tos vín cu los en tre meio am bi en te e es tru tu ras eco -
nô mi cas e so ci a is, tor nan do im pres cin dí vel a con si -
de ra ção de as pec tos tão dís pa res como co o pe ra ção
in ter na ci o nal, com ba te à po bre za, mu dan ça nos pa -
drões de con su mo e in te gra ção da va riá vel am bi en tal
nos pro ces sos de ci só ri os.

Ao tra tar de as sun to tão vas to como a con ser va -
ção e o ge ren ci a men to dos re cur sos na tu ra is, a Agen -
da 21 for mu la pro pos tas de ação que con tem plam as -
pec tos tais como pro te ção da at mos fe ra, com ba te ao
des flo res ta men to, luta con tra a de ser ti fi ca ção, pro -
mo ção do de sen vol vi men to ru ral sus ten tá vel, con ser -
va ção da di ver si da de bi o ló gi ca, ma ne jo da bi o tec no -
lo gia, pro te ção dos re cur sos hí dri cos, ma ne jo de
subs tân ci as e re sí du os pe ri go sos e ma ne jo de re sí -
du os só li dos, en tre ou tros.

Ain da nes se âm bi to, deve-se en fa ti zar que, na
dé ca da de 1990, as re la ções en tre co mér cio in ter na -
ci o nal e meio am bi en te as su mi ram re le vân cia cada
vez ma i or, em fo ros como a Con fe rên cia das Na ções
Uni das para Co mér cio e De sen vol vi men to (UNCTAD) 
e a Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC), com
for tes im pli ca ções para os pa í ses em de sen vol vi men -
to, in clu si ve com o ris co de im po si ção in de vi da de
bar re i ras não-ta ri fá ri as.

Nes se mes mo pe río do, pas sa ram a ter im por -
tân cia vi tal te mas como o com ba te ao aque ci men to
glo bal, bem como ne ces sá ri as mu dan ças na ma triz
ener gé ti ca que le vem em con si de ra ção li mi ta ções
am bi en ta is.

Em anos re cen tes, em nos so País, o avan ço
mais no tá vel quan to à ques tão am bi en tal foi à cris ta li -
za ção da cons ciên cia de que a de fe sa do meio am bi -
en te só pode tor nar-se efe ti va na me di da em que a
va riá vel am bi en tal per me ar to das as po lí ti cas pú bli -

cas. Nes se sen ti do, o meio am bi en te não pode ser
dis so ci a do das dis cus sões que en vol vem po lí ti cas so -
bre as sun tos tão va ri a dos como de sen vol vi men to re -
gi o nal, tri bu ta ção, ge ra ção e trans mis são de ener gia,
avan ço da fron te i ra agrí co la, cor re do res viá ri os, sa ne -
a men to bá si co, co mér cio ex te ri or, en tre ou tros.

Essa mu dan ça já se re fle te no Con gres so Na ci -
o nal, pela apre sen ta ção de cres cen te nú me ro de pro -
po si ções le gis la ti vas que abor dam ques tões es pe cí fi -
cas vin cu la das ao meio am bi en te. Além dis so, a mo bi -
li za ção da so ci e da de bra si le i ra pela in clu são dos te -
mas am bi en ta is nas dis cus sões so bre as po lí ti cas pú -
bli cas em ge ral pas sa a de man dar nova pos tu ra do
Se na do Fe de ral, que será ine vi ta vel men te con fron ta -
do com o de sa fio de fis ca li zar, sob uma pers pec ti va
am bi en tal es pe cí fi ca, as po lí ti cas pú bli cas e de ana li -
sar as pro po si ções le gis la ti vas ofe re ci das. Pa re ce cla -
ro, as sim, que se tor nou ob so le ta a es tru tu ra atu al,
onde o exa me das ma té ri as que com põem esse uni -
ver so, que se tor na rá cada vez ma i or, é ape nas uma
das atri bu i ções da Co mis são de Assun tos So ci a is do
Se na do. Daí a im por tân cia de que seja cri a da uma co -
mis são vol ta da, de for ma ex clu si va, para o tema do
meio am bi en te.

Por to das es sas ra zões, con ta mos com o apo io
de nos sos pa res para a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. – Se -
na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pro je to
será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so bre a mesa du -
ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 401, §1º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si -
dên cia so li ci ta às Li de ran ças par ti dá ri as a in di ca ção
dos no mes dos ora do res que fa rão uso da pa la vra na
ses são es pe ci al do pró xi mo dia 11 de se tem bro, que
será re a li za da às 11 ho ras, des ti na da a ho me na ge ar
a me mó ria do ex-Pre si den te Sal va dor Allen de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou 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, dos Pro je tos de De cre to
Le gis la ti vo nºs 493 e 667, de 2002, e 188, 200, 203,
209, 219, 220, 228, 233, 262, 263, 268, 291, 295, 313, 
333, 341, 349, 352, 363, 370, 371, 375, 376 e 392, de
2003.

Ten do sido apro va das ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.
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São as se guin tes as ma té ri as pro mul -
ga das

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 493, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral, Be ne fi cen te e co mu ni tá ria
de Var gem Gran de a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Var gem Gran 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 552, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral, Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de
Var gem Gran de, 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

Var gem Gran 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.

 Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 667, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do
Estre i to – 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 Estre -
i to, 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 à
Por ta ria nº 468, de 22 de agos to de 2001, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Mo ra do res do
Estre i to – MA, 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 Estre i to, 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.

Sala da Co mis são, 9 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 188, DE 2003.

(Nº 2.051/2002, na ori gem)

Apro va o ato que, ou tor ga con ces -
são à Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga -
lhães S/C 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 Bar re i ras, Esta do da Ba hia.

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

cre to s/nº, de 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio Ci da de Luís Edu ar do Ma ga lhães S/C
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 Bar re i ras, Esta do da Ba hia.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2003

(Nº 2.167/2002, na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio FM Be i ra Rio 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 Mo ra da
Nova, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 326, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM Be i ra Rio 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 Mo ra da Nova, Esta do do Ce a rá.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2003

(Nº 2.194/2002, na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio Bom Je sus 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 Ca mo cim, Esta -
do do Ce a rá.

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

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces -
são à Rá dio Bom Je sus Ltda., para ex plo rar, por dez
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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 Ca mo cim,
Esta do do Ce a rá.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2003

(Nº 2.218, de 2002, na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma Itam ba cu ri 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 fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Itam ba cu ri, 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 285, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Itam ba cu ri 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 fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Itam ba cu ri, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2003

(Nº 1.909, de 2002 – na Ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio AM Ban da 1 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 Sa ran di, 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 15 de ja ne i ro de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Rá dio AM Ban da 1 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 Sa -
ran di, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 220, DE 2003

(Nº 1.971, de 2002 – na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu 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 bé, 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 641, de 24 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à WRT – Orga ni za ção de Ra di o di fu são
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 Cam bé, 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.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 228, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a 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 a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ca bre ú va, 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 523, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
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, 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 Ca bre ú va, 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. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 233, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São Luís, 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 311, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,

26562 Quarta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    69ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
São Luís, 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.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edi son Lo bão, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 262, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Téc ni co Ci en tí fi co para o De sen vol vi -
men to co mu ni tá rio de Alhan dra –
FTCDCA a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Alhan dra,
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 232, de 18 de abril de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Téc ni co Ci en tí fi co para o De sen vol vi men to 
Co mu ni tá rio de Alhan dra – FTCDCA, 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 Alhan -
dra, 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.

 Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Pa pa léo Paes, Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 263, DE 2003

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 de
De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co do
Jar dim Alvo ra da – ASCODECAL a exe cu -
tar o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Ma rin gá, 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 728, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de De sen vol -
vi men to Cul tu ral e Artís ti co do Jar dim Alvo ra da –
ASCODECAL, 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 Ma rin gá, 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.

 Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Ger son Ca ma ta, Pre si den te Even tu al – Osmar Dias, 
Re la tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 268, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Ra di o fô ni ca Cul tu ral de Ouro Ver de
do Oes te a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ouro Ver de 
do Oes te, 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 405, de 34 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Ra di o fô ni ca Cul tu ral de Ouro Ver de do
Oes te, 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 Ouro Ver de do Oes te, 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.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Flá vio Arns, Re la tor..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 291, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ibi ra çu, 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 99, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES 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 Ibi -
ra çu, 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.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta,
Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 295, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Uni dos para Co mu ni ca ção de Pi -
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nhe i ro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Pi nhe i ros, 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 667 de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Uni dos para Co mu ni ca ção de Pi nhe i ro,
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 Pi nhe i ros, 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.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la tor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 313, DE 2003

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Espí ri -
to San to (RTV/ES), 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 Vi tó ria, 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 o De -

cre to de 1º de ou tu bro de 2001, que re no va, a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são ou tor ga da à 
Rá dio e Te le vi são Espí ri to San to (RTV/ES), au tar quia
es ta du al, vin cu la da à Casa Ci vil do Go ver no do Esta -
do do Espí ri to San to, ori gi nal men te Fun da ção Cul tu -
ral do Espí ri to San to, 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 Vi tó ria, 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.

Sala da Co mis são, 19 de agos to de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 333, DE 2003

(Nº 2.291/2002, na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Som da Ter ra Ltda., para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Po xo réo, 
Esta do de Mato Gros so.

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 378, de 19 de mar ço de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Som da Ter ra 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 Po xo réo, Esta do de Mato Gros so.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 341, DE 2003

(Nº 2.331/2002, na ori gem)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rede Po pu lar 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 Rio Gran de, 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 727, de 7 de de zem bro de 2000, que re -
no va por dez anos, a par tir de 12 de abril de 1994, a
per mis são ou tor ga da à Rede Po pu lar de Co mu ni ca -
ções Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Rio Gran de, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 349, DE 2003

(Nº 2.415, de 2002, na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção João Ri car do Sil ve i ra 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
Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 606, de 24 de abril de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção João Ri car do Sil ve i ra 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
Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 352, DE 2003

(Nº 2.139/2002 – na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Rui Ba ro meu para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, na ci da de de São Ma te us, 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 o De -

cre to s/nº de 21 de mar ço de 2002, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Rui Ba ro meu 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 São Ma te us, Esta do
do Espí ri to San to.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 363, DE 2003

(Nº 2.381/2002 – na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun -
do 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 Ca ra zi nho, 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 586, de 10 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Uni ver si da de de Pas so Fun do 
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 Ca ra zi nho, 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.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 370, DE 2003

(Nº 2.322/2002 – na ori gem)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Du ar te Co e 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 Olin da, Esta do de Per nam bu co.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 8, de 18 de Ja ne i ro de 2001, que re no va, a
par tir de 10 de mar ço de 1995, a per mis são ou tor ga -
da à Du ar te Co e 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
Olin da, Esta do de Per nam bu co.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 371, DE 2003

(Nº 2.324/2002 – na ori gem)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da TV e Rá dio Jor nal Do Com mér cio
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
Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

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

cre to s/nº de 25 de ju nho de 2001, que re no va, a par tir 
de 1º de no vem bro de 1993, a con ces são da TV e Rá -
dio Jor nal do Com mér cio 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 Ca -
ru a ru, Esta do de Per nam bu co.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 375, DE 2003

(Nº 2.504/2002 – na ori gem) 

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Gil van Cos ta, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Pal ma -
res, Esta do de Per nam bu co.

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

ta ria nº 873, de 4 de ju nho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Gil van Cos ta, para exe cu tar, por
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Pal ma res,
Esta do de Per nam bu co.

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

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-fe i ra 10 26565SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 376, DE 2003

(Nº 2.804/2002, na ori gem)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Cos ta do Sol 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 For ta le -
za, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 1.023, de 20 de ju nho de 2002, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Cos ta do Sol 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 392, DE 2003

(Nº 3.263, de 2003 – na ori gem)

Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvol–
vimento Artístico Cultural de Pracuuba –
Assopra a executar serviço de radio–
difusão comunitária na cidade de
Pracuuba, Estado do Amapá.

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 2.069, de 9 de ou tu bro de 2002, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co Cul tu ral de Pra cu u ba – Asso pra 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 Pra cu u ba, Esta -
do do Ama pá.

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

O SR. PRESIDENTE (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 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
do úl ti mo dia 3, quan do teve sua apre ci a ção so bres -
ta da, em vir tu de da fal ta de acor do de Li de ran ças
para sua de li be ra ção.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

 – a Co mis são Mis ta foi de sig na da por
esta Pre si dên cia no dia 30 de ju nho e não
se ins ta lou;

 – a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 10 de ju lho,
ten do sido apre ci a da na que la Casa no dia
12 de agos to;

 – o pra zo de qua ren ta e cin co dias
para tra mi ta ção da ma té ria no Con gres so
Na ci o nal es go tou-se no dia 10 de agos to e
o de ses sen ta dias de vi gên cia no dia 25 úl -
ti mo, ten do sido pror ro ga do por Ato do Pre -
si den te da Mesa do Con gres so Na ci o nal;

 – a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo
dia 21.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. 

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 pa re cer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para pro -
fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
o pa re cer é pela cons ti tu ci o na li da de da ma té ria.

Qu an to ao mé ri to, man ti ve mos o tex to ori un do
da Câ ma ra dos De pu ta dos, ape sar de nos re u nir mos
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exa us ti va men te com di ver sos se to res in te res sa dos
na ques tão.

Re gis tro, para co nhe ci men to do Ple ná rio, que
avan ça mos, no que diz res pe i to à re gu la men ta ção da
ma té ria, in clu si ve fi xan do pra zo para a apre ci a ção e
fi xa ção de pre ços de me di ca men tos na Anvi sa.

Por tan to, o pa re cer é fa vo rá vel nos ter mos do
tex to ori un do da Câ ma ra dos De pu ta dos, Sr. Pre si -
den te.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra

PARECER Nº 1.213, DE 2003

De Ple ná rio, so bre o Pro je to de Lei
de Con ver são nº 23, de 2003 (Me di da
Pro vi só ria nº 123, de 2003, do Po der Exe -
cu ti vo), 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.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 7º da Re so lu ção nº 1, de
2002-CN, vem à apre ci a ção do Se na do Fe de ral o
Pro je to de Lei de Con ver são nº 23, de 2003, apro va do 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, em de cor rên cia da tra mi -
ta ção da Me di da Pro vi só ria nº 123, de 2003, do Po der 
Exe cu ti vo.

A Me di da Pro vi só ria nº 123, de 26 de ju nho
2003, foi ado ta da pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos
do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e 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), 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.

Alcan ça as em pre sas pro du to ras, im por ta do ras
e dis tri bu i do ras de me di ca men tos, as far má ci as as
dro ga ri as, bem como qua is quer pes so as ju rí di cas de
di re i to pú bli co ou pri va do atu an tes no se tor far ma cêu -
ti co.

A Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca do de Me di -
ca men tos (CMED) é cri a da jun to ao Con se lho de Go -
ver no, em subs ti tu i ção à Câ ma ra de Me di ca men tos,
ins ti tu í da pela Lei nº 10.213, de 2001, com os ob je ti -
vos de ado tar, im ple men tar e co or de nar ati vi da des re -
la ti vas à re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di -
ca men tos, e cuja com po si ção é atri bu í da ao Po der
Exe cu ti vo.

Suas com pe tên ci as es tão de fi ni das em dis po si -
ti vo es pe cí fi co e in clu em, en tre ou tras, a de fi ni ção de
di re tri zes e pro ce di men tos re la ti vos à re gu la ção eco -
nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos; o es ta be le ci -
men to de cri té ri os para fi xa ção e ajus te de pre ços de
me di ca men tos e de mar gens de co mer ci a li za ção; a
pro po si ção de leis e re gu la men tos re fe ren tes à re gu -
la ção eco nô mi ca da que le mer ca do; opi nar so bre re -
gu la men ta ções que en vol vam tri bu ta ção de me di ca -
men tos; mo ni to rar o mer ca do de me di ca men tos, e ze -
lar pela pro te ção dos in te res ses do con su mi dor de
me di ca men tos.

Em seu art. 4º, a me di da pro vi só ria es ta be le ce
re gras para a de ter mi na ção e o ajus te de pre ços dos
me di ca men tos, se gun do as qua is esse ajus te será
cal cu la do com base em um ín di ce, um fa tor de pro du -
ti vi da de e um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in -
tra-se tor e en tre se to res.

O re fe ri do ín di ce é de fi ni do como o Índi ce Na ci o -
nal de Pre ços ao Con su mi dor Amplo (INPCA), cal cu -
la do pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti -
ca (IBGE), e a es pe ci fi ca ção dos cri té ri os de com po -
si ção e o grau de de sa gre ga ção dos fa to res – re la ti vo
a pro du to, mer ca do re le van te ou gru po des ses mer -
ca dos – é atri bu í da à CMED.

O pri me i ro re a jus te de pre ços é es ta be le ci do
para mar ço de 2004, con si de ran do-se, para efe i to do
mes mo, o pre ço vi gen te em 31 de agos to de 2003 e o
IPCA acu mu la do a par tir de se tem bro de 2003.

Os pro du tos no vos e as no vas apre sen ta ções
de me di ca men tos de ve rão ob ser var, para fins de de fi -
ni ção de pre ços ini ci a is, cri té ri os es ta be le ci dos pela
CMED, com base em in for ma ções téc ni cas e eco nô -
mi cas for ne ci das por oca sião do pe di do de re gis tro.

Para tan to, ao art. 16 da Lei nº 6.360, de 1976,
que ins ti tui a vi gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos
os me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos e pro du tos
si mi la res, – e que tra ta do re gis tro de me di ca men tos
no Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia sa ni tá ria – é acres -
cen ta do um in ci so que tor na obri ga tó ria a apre sen ta -
ção de in for ma ções eco nô mi cas.

No pra zo re gi men tal, fo ram ofe re ci das dez
emen das à me di da.

A Co mis são Mis ta cons ti tu í da para apre ci a ção
da ma té ria foi de sig na da, mas não ins ta la da no pra zo
de fi ni do pela Cons ti tu i ção. Em vis ta dis so, a Mesa Di -
re to ra da Câ ma ra dos De pu ta dos de sig nou o De pu ta -
do Edu ar do Cam pos para ofe re cer pa re cer em subs ti -
tu i ção à Co mis são.

O re la tó rio do De pu ta do Edu ar do Cam pos con -
clui pela ad mis si bi li da de da me di da, re co nhe cen do o
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cum pri men to dos pres su pos tos de re le vân cia e ur -
gên cia in vo ca dos pe los pro po si to res; que ela não in -
cor re em ne nhu ma das ve da ções te má ti cas es ta be le -
ci das; que aten de aos re qui si tos de cons ti tu ci o na li da -
de e ju ri di ci da de, e que está re di gi da em boa téc ni ca
le gis la ti va.

Em re la ção ao mé ri to, pro põe o aca ta men to do
re gu la men to pro pos to, ao con cor dar com que o con -
tro le de pre ços é es tra té gia es sen ci al para li dar com
pos sí ve is abu sos do po der eco nô mi co por par te do
se tor far ma cêu ti co e com a me to do lo gia pro pos ta
para o cál cu lo de ajus tes de pre ços, como efe ti va e já
ado ta da, em nos so País, em se to res como os de
ener gia e de te le co mu ni ca ções, bem como em vá ri os
ou tros pa í ses.

Em re la ção às emen das, fo ram aca ta das as
pro pos tas pela De pu ta da La u ra Car ne i ro, que es ta -
be le ce um pra zo para que a CMED se pro nun cie re -
fe ren te men te ao cál cu lo de pre ço de me di ca men tos
no vos e no vas apre sen ta ções de me di ca men tos;
pelo De pu ta do Fer nan do Fa bi nho, que de ter mi na
me di das mais rí gi das no con tro le de me di ca men tos
que po dem ser vir como dro gas de abu so; e pelo De -
pu ta do Arnal do Fa ria de Sá, que al te ra a ex pres são
“po lí ti ca de co mer ci a li za ção” por “pro pos ta de co -
mer ci a li za ção” no novo in ci so acres cen ta do à Lei de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Con clui, as sim, pela apro va ção da me di da pro -
vi só ria nos ter mos de um Pro je to de Lei de Con ver são 
que, além das al te ra ções de cor ren tes do aca ta men to
das emen da aci ma co men ta das, in clui acrés ci mos
pro pos tos pelo re la tor.

O Pro je to de Lei de Con ver são nº 23, de 2003,
apro va do na que la Casa e ob je to de apre ci a ção, man -
tém o tex to já co men ta do da Me di da Pro vi só ria nº
123, de 2003, (ar ti gos 1º a 3º, 5º e 6º; 9º; 11 e 12),
com as se guin tes al te ra ções nos de ma is:

a) no in ci so I do § 4º (que tra ta da par -
ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos
in tra-se tor) do art. 4º (que de fi ne as re gras
para o ajus te e a de ter mi na ção de pre ços
pe las em pre sas pro du to ras de me di ca men -
tos), a ex pres são “po der de mo no pó lio” é
subs ti tu í da pela ex pres são “po der de mer -
ca do”, que pas sa a ser de ter mi na do, “en tre
ou tros”, pelo po der de mo no pó lio ou oli go -
pó lio;

b) a com pe tên cia da CMED para “es -
pe ci fi car” os cri té ri os de com po si ção e de sa -
gre ga ção dos fa to res com os qua is será de -
ter mi na do o ajus te de pre ços (§ 5º do art.

4º) é al te ra da para “pro por”, ape nas, es ta be -
le cen do-se um pra zo até 31 de de zem bro
de 2003 para que o Pre si den te da Re pú bli -
ca de fi na aque les cri té ri os por meio de re -
gu la men to ba i xa do por de cre to, nos mol des
do que dis põe o art. 84 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral;

c) os cri té ri os para de fi ni ção de pre ços 
ini ci a is de no vos pro du tos e no vas apre sen -
ta ções de me di ca men tos – que a me di da
pro vi só ria atri bu ía à CMED es ta be le cer –
de ve rão, ago ra, ter pra zos de fi ni dos em re -
gu la men to ba i xa do por aque la co mis são
(acrés ci mo de um § 2º ao art. 7º);

d) a re cu sa, a omis são, a en ga no si da -
de ou o re tar da men to in jus ti fi ca do de in for -
ma ções e do cu men tos re que ri dos pela lei
ou por atos da CMED, cuja san ção, no tex to
da me di da pro vi só ria, era a pre vis ta no art.
15 da Lei nº 10.213, de 2001, – que de fi nia
nor mas de re gu la ção para o se tor de me di -
ca men tos, ins ti tu ía a Fór mu la Pa ra mé tri ca
de Re a jus te de Pre ços de Me di ca men tos e
cri a va a Câ ma ra de Me di ca men tos, re vo ga -
da pela atu al me di da pro vi só ria – pas sa a
ser uma mul ta diá ria de dez mil re a is, po -
den do ser au men ta da em até vin te ve zes,
se ne ces sá rio para ga ran tir efi cá cia;

e) a alí nea f do novo in ci so VII, acres -
ci do ao art. 16 da Lei nº 6.360, de 1976, tra -
tan do de acres cen tar a exi gên cia do for ne ci -
men to de in for ma ções eco nô mi cas no pro -
ces so de so li ci ta ção de re gis tro de no vos
me di ca men tos no Sis te ma Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria, teve a ex pres são “po lí ti ca
de co mer ci a li za ção” subs ti tu í da pela “pro -
pos ta de co mer ci a li za ção”:

f) um § 2º foi acres cen ta do a esse
art. 16, ci ta do, para per mi tir que “re gu la -
men ta ção es pe cí fi ca” pos sa dis pen sar, no
todo ou em par te, a apre sen ta ção da que -
las in for ma ções;

g) o art. 22 da Lei nº 6.360, de 1976, – 
que dis põe so bre o re gis tro de dro gas, me -
di ca men tos e in su mos far ma cêu ti cos que
con te nham subs tân ci as en tor pe cen tes ou
que ca u sem de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca
– teve sua re da ção al te ra da para al can çar,
além do re gis tro, a re no va ção do re gis tro;

h) o art. 23 da Lei nº 6.360, de 1976, – 
que dis põe so bre a isen ção de re gis tro de

26568 Quarta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    75ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



de ter mi na dos me di ca men tos no vos – é re -
vo ga do;

i) o ca put do art. 24 da Lei nº 6.360,
de 1976, – que dis pu nha so bre es ta rem
“igual men te” isen tos de re gis tro os me di ca -
men tos no vos des ti na dos ex clu si va men te a
uso ex pe ri men tal – teve sua re da ção al te ra -
da para re ti ra a ex pres são “igual men te”,
sem sen ti do fren te à re vo ga ção do ar ti go
an te ri or;

j) por fim, a Lei nº 10.213, de 2001,
que de fi ne nor mas de re gu la ção para o se -
tor de me di ca men tos, ins ti tui a Fór mu la Pa -
ra mé tri ca de Re a jus te de Pre ços de Me di ca -
men tos e cria a Câ ma ra de Me di ca men tos – 
cujo art. 15 per ma ne cia em vi gor, sen do os
de ma is re vo ga dos – é, ago ra, re vo ga da in te -
gral men te.

II – Aná li se

Ape sar de a me di da pro vi só ria pro por-se – já
em seu art. 1º – a es ta be le cer nor mas de re gu la ção
do se tor far ma cêu ti co e ob je ti var ins ti tu ir me ca nis mos 
de es tí mu lo à ofer ta de me di ca men tos e a com pe ti ti vi -
da de no se tor, com o ob je ti vo de pro mo ver a as sis tên -
cia far ma cêu ti ca para a po pu la ção bra si le i ra, ela, em
ver da de, ins ti tui ape nas me ca nis mos de con tro le de
pre ços, de i xan do o atin gi men to da que les ob je ti vos na 
de pen dên cia da qua li da de e da efe ti vi da de da atu a -
ção da co mis são que cria.

De qual quer for ma, ins ti tui me ca nis mos efe ti vos 
de con tro le de pre ços que, se bem ad mi nis tra dos, po -
de rão con cor rer para aque les ob je ti vos.

As al te ra ções pro mo vi das pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos no tex to da me di da pro vi só ria em tela e sua
trans for ma ção no pro je to de lei de con ver são que
ago ra apre ci a mos – apri mo ra ram a pro po si ção, de tal
for ma que não nos cabe mais que apro va-la.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela Apro va ção do 
Pro je to de Lei de Con ver são nº 23, de 2003.

Sala das Ses sões. –  Ro me ro Jucá, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re -
cer é fa vo rá vel e pro põe ade qua ção de re da ção do
§ 9º do art. 4º do Pro je to de Lei de Con ver são.

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir 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, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria

da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so -
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os Pa re ce res do Re la tor De pu ta do
Edu ar do Cam pos e do Re vi sor Se na dor Ro me ro
Jucá, 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 e pela ade qua ção fi nan -
ce i ra e or ça men tá ria da me di da pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
per ma ne çam como se en con tram.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para dis -
cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Não te nho ne nhu -
ma dú vi da da com pe tên cia e da cor re ção do Se na dor
Ro me ro Jucá, que co nhe ço há mu i tos anos. 

No en tan to, o § 5º da Me di da Pro vi só ria cha ma
a mi nha aten ção de ma ne i ra ne ga ti va: ele dá à Cen -
tral de Me di ca men tos a con di ção de ar bi trar fa to res e
po der de mer ca do, bar re i ras na en tra da e pro je ções
de ga nhos e pro du ti vi da des. Temo que isso pos sa vi -
rar algo pa re ci do com um bal cão de ne gó ci os.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, ape nas para or de nar nos sos tra ba -
lhos, que ro di zer a V. Exª que es ta mos sub me ten do a
pre li mi nar da ur gên cia e cons ti tu ci o na li da de da ma té -
ria. Dis cu ti re mos o mé ri to em se gui da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Aguar do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção a ur gên cia e cons ti tu ci o na li da de da ma té ria, a
ade qua ção da me di da.

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

Apro va do, pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Va mos dis cu tir ago ra, em con jun to, o Pro je to de

Lei de Con ver são, da Me di da Pro vi só ria e das emen -
das, em tur no úni co.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, di -
zia que o § 5º me cha ma a aten ção de ma ne i ra ne ga ti -
va. Ele dá à Cen tral de Me di ca men to a con di ção de
ar bi trar fa to res, po der de mer ca do, bar re i ras na en tra -
da e pro je ções de ga nhos e pro du ti vi da de. Por tan to,
faço um aler ta no sen ti do de que isso pode abrir es pa -
ço para algo ne ga ti vo, tipo um bal cão de ne gó ci os. 

Cha ma-me a aten ção o art. 7º tam bém, que, ao
con trá rio da Lei nº 10.213, que in di ca va cla ra men te a
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for ma de cál cu lo do pre ço li mi te para a in ser ção de
no vos pro du tos de um lado e no vas apre sen ta ções de 
ou tro, a me di da dá po de res abu si vos à Cen tral de Me -
di ca men tos, abrin do a ela de ci são sem re gras. Se é
sem re gras, temo tam bém pelo que pos sa fa zer uma
au to ri da de que não es te ja cer ca da de cu i da dos para
com a co i sa pú bli ca, Sr. Pre si den te. 

Por tan to, en ca mi nha rei, pelo PSDB, con tra a
ma té ria e, se ne ces sá rio, pe din do a ve ri fi ca ção de
quo rum, para que che que mos a po si ção de cada um
dos Srs. Par la men ta res, para que o Se na do não pas -
se inad ver ti do em re la ção ao tema.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
a dis cus são. (Pa u sa.)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Peço a
pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – No bre Se -
na dor Ro me ro Jucá, V. Exª, como Re la tor re vi sor da
ma té ria, fa la rá por úl ti mo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, ape nas para es cla re cer o Se na dor Arthur Vir -
gí lio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª fa -
la rá após os Se na do res que de se jam dis cu tir a ma té -
ria. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC.) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra para dis cu tir.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, en ten do tra tar-se de ma té ria de gran -
de re le vân cia e, por tan to, me re ce a par ti ci pa ção de
to dos os Par ti dos em sua dis cus são, já que a ma té ria
en vol ve aqui si ção e re gu la ção de in su mos mé di -
co-hos pi ta la res, es pe ci al men te me di ca men tos no
Bra sil. 

O Se na dor Arthur Vir gí lio nos traz con tri bu i ção
efe ti va quan to ao pa pel fis ca li za dor do Par la men to
em re la ção a ma té ria des sa na tu re za. No en tan to,
gos ta ria de de i xar cla ro que esta ma té ria, nos dois ar -
ti gos dis tin tos ci ta dos pelo Se na dor Arthur Vir gí lio, o
5º e o 7º, nada mais é do que qua se uma re pro du ção
in te gral da Re so lu ção nº 13, de 17 de de zem bro de
2001. O pro pó si to do art. 5º, por exem plo, Sr. Pre si -
den te, diz res pe i to ao con tro le mais efe ti vo, ao po der
de con tro le, fis ca li za ção e re gu la men ta ção da li be ra -
ção e apro va ção de pro du tos do mer ca do. 

Hoje, por exem plo, uma in dús tria de me di ca -
men tos ao apre sen tar um novo pro du to, pode apre -
sen tá-lo com 8 com pri mi dos, em uma nova em ba la -

gem e ro tu la gem, es ta be le cer um pre ço ma i or e isso
ser apro va do por se tra tar de um “novo pro du to”. A
Re so lu ção nº 13 es ta be le ce uma re gra cla ra: tra tan -
do-se da mes ma es tru tu ra quí mi ca, tra tan do-se da
mes ma es tru tu ra mo le cu lar, há que se man ter o pre ço 
pro por ci o nal ao pre ço uni tá rio ou ao pre ço de re fe rên -
cia, no caso, o gra ma do pro du to quí mi co.

Enten do que esta ma té ria, pelo con trá rio, as se -
gu ra me lhor fis ca li za ção e con tro le, es ta be le ce ma i or
pro te ção ao con su mi dor no que diz res pe i to ao pre ço.
Qu an do se tra tar, de fato, de ma té ria ino va do ra, diz o
art. 7º des ta ma té ria, que se tem como pa râ me tro o
novo, que não tí nha mos na re so lu ção an te ri or, que é
a pre sen ça em al guns pa í ses, por exem plo, Ca na dá,
Espa nha, Por tu gal, Aus trá lia e Mé xi co, pas sam a ser
pa í ses de re fe rên cia na apre sen ta ção de um novo
pro du to no Bra sil.

O Se na dor Arthur Vir gí lio deve se lem brar per fe -
i ta men te de um su pos to es cân da lo de um me di ca -
men to que ten ta ram atri bu ir, no meu en ten di men to,
in jus ta men te, ao en tão Mi nis tro José Ser ra, cha ma do
Gli vec – me di ca men to para o tra ta men to da le u ce mia. 
Ha via uma pres são da Jus ti ça no sen ti do da aqui si -
ção obri ga tó ria do pro du to pelo Mi nis té rio da Sa ú de e
sua li be ra ção para o tra ta men to de al gu mas do en ças.
No en tan to, ao exa mi ná-lo em pro fun di da de, o pro du -
to não es ta va li be ra do no país de ori gem, a Su í ça, e
nem nos Esta dos Uni dos, mas já que ri am im por a sua 
li be ra ção para o Bra sil.

Então, o art. 7º es ta be le ce que an tes da li be ra -
ção te mos que ter uma mé dia de re fe rên cia da li be ra -
ção dos pro du tos em al guns pa í ses, como Ca na dá,
Mé xi co, Espa nha, Aus trá lia e ou tros de que não me
re cor do nes te mo men to. 

Enten do ser uma ma té ria que, além de re pro du -
zir qua se in te gral men te a Re so lu ção nº 13, de 2001,
as se gu ra fis ca li za ção e pro te ção de cus to do pro du to
para a so ci e da de bra si le i ra. 

Por isso, peço a com pre en são do Lí der do
PSDB. Acre di to que S. Exª en ten de rá a ma té ria como
sen do po si ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res, para dis -
cu tir a ma té ria.

Um mo men to, Se na dor Jef fer son Pé res. 
Se na dor Arthur Vir gí lio, pa re ce-me que a res tri -

ção de V. Exª, pelo que en ten di do pro nun ci a men to,
era quan to ao art. 5º da Me di da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aos
arts. 5º e 7º, Exce lên cia.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a V.
Exª que en vie à Mesa um pe di do de des ta que para
apre ci a ção das emen das aos dois ar ti gos. (Pa u sa.)

Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Jef fer son
Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, esta me di da pro vi só ria ver sa so bre
ma té ria de enor me im por tân cia. Por isso mes mo, por
cri ar um ór gão que terá gran des po de res, que sig ni fi -
ca uma in ter ven ção no mer ca do de me di ca men tos,
por se tra tar de um pro du to ab so lu ta men te es sen ci al
e que diz res pe i to à sa ú de e à vida das pes so as, en -
ten do a in ter ven ção es ta tal nes te caso. Mas, por
exem plo, acho es tra nho, além do pa rá gra fo men ci o -
na do pelo Se na dor Arthur Vir gí lio, o pa rá gra fo úni co
do art. 5º, que diz: “A com po si ção da CMED será de fi -
ni da em ato do Po der Exe cu ti vo” 

Um ór gão que será do ta do de tan tos po de res,
Sr. Pre si den te, de ve ria ter sua com po si ção de fi ni da
em lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal e não fi car
ao ar bí trio de um de cre to do Exe cu ti vo.

Faço mi nhas as pre o cu pa ções do Se na dor
Arthur Vir gí lio, acres cen tan do essa. E mais, peço es -
cla re ci men to ao Re la tor, Se na dor Ro me ro Jucá, a
res pe i to do art. 11, que diz que “a re a li za ção do en -
con tro de con tas en tre a União e a Pe tró leo Bra si le i ra
S.A, Pe tro bras, pre vis to no ar ti go 74 da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1977, de ve rá ocor rer até 30 de ju -
nho de 2004”. Isso tem re la ção com a ma té ria? Ou é
algo in te i ra men te es tra nho, que foi em bu ti do na Me di -
da Pro vi só ria, como se cos tu ma fa zer nes te País, vi o -
lan do a me lhor téc ni ca le gis la ti va?

Gos ta ria que o Se na dor Ro me ro Jucá me des se 
este es cla re ci men to: por que esse art. 11, re fe ren te
ao en con tro de con tas en tre a União e a Pe tro bras,
numa me di da pro vi só ria ou num pro je to de con ver são 
que diz res pe i to a me di ca men tos?

Eram es sas as con si de ra ções. 
Fico no aguar do das ex pli ca ções do Se na dor

Ro me ro Jucá. 
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
vez de emen da, o PSDB vo ta rá con tra a me di da pro -
vi só ria como um todo, por en ten der que es ses dois
ar ti gos a ma cu lam e por en ten der que ela apre sen ta

al guns ví ci os. Se o de ba te se pro pi ci ar de ma ne i ra
mais in ten sa, pos so aqui so bre eles ar ra zo ar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª po -
de rá fa lar no en ca mi nha men to da vo ta ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Per -
fe i ta men te, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, lem bro que a cri a ção da Anvi sa ocor reu no úl ti -
mo dia da Ses são Le gis la ti va. Eu era, na oca sião, Lí -
der da Ban ca da do PT. O en tão Lí der Arthur Vir gí lio e
o en tão Mi nis tro José Ser ra so li ci ta ram, in clu si ve pes -
so al men te, que apro vás se mos a cri a ção da Anvi sa,
por que era es sen ci al para o Esta do bra si le i ro ter uma
po lí ti ca de re gu la ção da ma té ria. Não tí nha mos se -
quer tido uma dis cus são apro fun da da na que la oca -
sião, mas era evi den te que pre ci sá va mos de um ins -
tru men to que pu des se me lho rar a qua li da de de fis ca -
li za ção, de de fi ni ção de po lí ti cas de acom pa nha men -
to des ses pro du tos tão es sen ci a is à de fe sa da vida.
Vo ta mos a ma té ria e a apro va mos. 

Lem bro ao Se na dor Arthur Vir gí lio que a Re so -
lu ção nº 13, de 17 de de zem bro de 2001, em mu i tos
as pec tos, está man ti da, eu di ria que qua se em sua in -
te gra li da de. 

Vou ler, por exem plo, o que es ta be le -
cia, en tão, a me di da: 

..............................................................
Art. 4º Os pro du tos no vos te rão seu

pre ço ini ci al de fi ni do a par tir do cus to de tra -
ta men tos al ter na ti vos, não po den do, em ne -
nhu ma hi pó te se, ul tra pas sar a mé dia do
pre ço fa bri can te pra ti ca do nos mer ca dos in -
ter nos da Espa nha, Por tu gal, Itá lia, Ca na dá
e Aus trá lia. 

Pa rá gra fo úni co. Na hi pó te se do pro -
du to novo ain da não pos su ir pre ço fa bri -
can te no mer ca do in ter no de dois ou mais
dos pa í ses in di ca dos no ca put, o Co mi tê
Téc ni co po de rá apon tar ou tros pa í ses em
subs ti tu i ção. 

..............................................................
Art. 6º O pre ço ini ci al das no vas apre -

sen ta ções não po de rá ul tra pas sar o pre ço
mé dio das apre sen ta ções já exis ten tes, pon -
de ra do pe los res pec ti vos fa tu ra men tos, sen -
do de fi ni do com base no se guin te: 
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I  – no caso de mo no dro gas já co mer -
ci a li za das pela em pre sa...

II  – no caso de mo no dro gas não co -
mer ci a li za das pela em pre sa...

III  – no caso de as so ci a ções já co mer -
ci a li za das pela em pre sa...

IV  – no caso de as so ci a ções não co -
mer ci a li za das pela em pre sa...

Enfim, es ta be le ce cri té ri os mu i to va gos e ge -
né ri cos.

Qu e ro aqui di zer, Se na dor, que o ide al, em ter -
mo de re a jus te de pre ço, se ria o ín di ce es pe cí fi co do
se tor.

O que a in dús tria pede é ina ce i tá vel. Eles que -
rem subs ti tu ir o IPCA pelo IPA. Essa subs ti tu i ção sig -
ni fi ca, na prá ti ca, do la ri zar to dos os re mé di os. Não
mais de um ter ço dos com po nen tes do se tor de quí -
mi ca fina dos prin cí pi os ati vos são im por ta dos. A do -
la ri za ção é in de vi da e pre ju di ca rá sen si vel men te o
con su mi dor na pon ta.

O IPCA é um ín di ce ade qua do? Cre io que não.
Não, por que não é es pe cí fi co, mas é o ín di ce que ori -
en ta toda a re mar ca ção de pre ços ao con su mi dor e é
o ín di ce fun da men tal, eu di ria, para uma pro du ção de
bens tão es sen ci a is à vida.

Por que o cri té rio da pro du ti vi da de? Ima gi nem,
por exem plo, se ti vés se mos ape nas um ín di ce de re a -
jus te de pre ços. A pe ni ci li na in cor po ra ria, hoje, todo o
au men to de pre ços, da Se gun da Gu er ra Mun di al até
hoje, sem os ga nhos de pro du ti vi da de na pro du ção
des se com po nen te. É evi den te que esse é um ele -
men to im por tan te para uma po lí ti ca de acom pa nha -
men to de pre ços.

Fis ca li zar e acom pa nhar pre ços sem pre não é
um bom ca mi nho, mas, em al gu mas si tu a ções, é um
ca mi nho in dis pen sá vel. Dou um exem plo re cen te: 150 
pro du tos ti ve ram uma re mar ca ção de pre ços in de vi -
da, ab so lu ta men te in sus ten ta da, pre ju di ci al à vida e
ao bem-es tar das pes so as, e ti ve ram, por tan to, uma
me di da pu ni ti va, com uma re du ção do pre ço. 

Por isso, o Esta do, em todo o mun do, fis ca li za,
re gu la e acom pa nha isso. É mu i to im por tan te esse
acom pa nha men to, por que, hoje, in clu si ve, gran de
par te do cus to das em pre sas é o lan ça men to co mer -
ci al, é o mar ke ting, é a pro pa gan da, não é o prin cí pio
ati vo, não é a com po si ção de cus to do me di ca men to.
Então, o Esta do pode equi li brar me lhor essa po lí ti ca
de re gu la ção.

Insis to com o Se na dor que é ba si ca men te o es -
pí ri to da Me di da Pro vi só ria que ori en ta va a Agên cia
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, a Re so lu ção nº 13,

de 17 de de zem bro de 2001. São ba si ca men te es ses
prin cí pi os que es tão sen do de fi ni dos. 

Man ti ve mos diá lo go com a in dús tria para que
hou ves se uma re gu la men ta ção des sa fór mu la, para
que pos sa, de fato, agru par os di ver sos ti pos de me di -
ca men tos e pro cu rar evi tar o tra ta men to agre ga do,
por que, quan to mais es pe cí fi cos for mos com a me di -
ca ção, tan to mais pró xi mos da es tru tu ra de cus to es -
ta re mos. 

Por tudo isso, é uma me di da que pro cu ra pre -
ser var a vida da so ci e da de, o di re i to do ci da dão bra si -
le i ro, man ten do, evi den te men te, o equi lí brio do con -
tra to da si tu a ção fis cal e fi nan ce i ra, da es tru tu ra de
cus to das em pre sas. Mas se tra ta de um pro du to fun -
da men tal para a so bre vi vên cia de uma par ce la do
nos so povo. O Esta do não pode ab di car do seu pa pel
de re gu la ção, de fis ca li za ção, de acom pa nha men to,
de nor ma ti za ção. É isto que es ta mos dis cu tin do: se o
po der aqui si ti vo da po pu la ção dará aces so a me di ca -
ções que são es sen ci a is à vida, com o Esta do acom -
pa nhan do a es tru tu ra de cus to, ana li san do o ín di ce
de in fla ção e o avan ço dos in ves ti men tos na pro du ção 
do se tor ou se va mos de i xar ao sa bor de al guns la bo -
ra tó ri os, que têm um po der, uma es tru tu ra e uma ca -
pa ci da de de in ter ven ção abu si vos.

Peço ao Se na dor Arthur Vir gí lio o mes mo es pí ri -
to pú bli co que nos ori en tou na que la oca sião: vo ta mos 
– re lem bro –, no úl ti mo dia da ses são le gis la ti va de
um ano que an te ce dia às ele i ções pre si den ci a is, por
res pon sa bi li da de pú bli ca. Na que la oca sião, o Mi nis tro 
José Ser ra me li gou pes so al men te, pe din do à Ban ca -
da do PT que vo tas se a ma té ria, que era al ta men te
po lê mi ca. Ha via in clu si ve o pro ble ma de sede: se fi ca -
ria em Bra sí lia ou no Rio de Ja ne i ro e ou tros te mas
que po de ri am in vi a bi li zá-la. De mos o apo io por en ten -
der mos que esse é um se tor fun da men tal à vida. Ao
in te res se pú bli co é es sen ci al fis ca li zar, nor ma ti zar e
acom pa nhar a po lí ti ca de pro du ção e co mer ci a li za -
ção dos me di ca men tos.

Por ser uma ma té ria es sen ci al ao Bra sil, peço à
Opo si ção que a con si de re com esta re le vân cia e que
apro ve mos o tex to da lei. Po de re mos aper fe i çoá-la fu -
tu ra men te, es ta re mos sem pre aber tos a con tri bu ir
nes ta di re ção.

Por úl ti mo, que ro lem brar que a Anvi sa foi in di -
ca da pelo Go ver no an te ri or. A su ges tão da re gu la -
men ta ção vem, in clu si ve, de qua dros que fo ram apro -
va dos pelo Con gres so Na ci o nal e in di ca dos pelo Go -
ver no an te ri or. São qua dros téc ni cos da ma i or com -
pe tên cia, e es ta mos, exa ta men te em cima das ex pe -
riên ci as de tra ba lho e dos diá lo gos fe i tos com ele,
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cons tru in do esta po lí ti ca mais efi ci en te, mais efi caz e
ne ces sá ria à pre ser va ção da vida do nos so povo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para dis -
cu tir a ma té ria, con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor
ins cri to, Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a CPI dos Me di ca men tos, que ocor -
reu há al gum tem po, pro du ziu ini ci a ti vas le gis la ti vas
de mu i to bom al can ce. É o caso da Lei nº 10.213, de
mar ço de 2001. Essa lei dis ci pli nou a com pra de me -
di ca men tos pelo SUS, que sem pre foi o for ne ce dor de 
me di ca men tos para os seus se gu ra dos. Esti mu lou a
pro du ção de ge né ri cos, que foi uma gran de no vi da de
do Go ver no an te ri or e uma ini ci a ti va do en tão Mi nis tro 
José Ser ra, que es te ve por trás de todo o elen co de
ini ci a ti vas le gis la ti vas que ro bus te ce ram o sis te ma de 
sa ú de no que diz res pe i to à fis ca li za ção de pre ços de
me di ca men tos e ao aces so da po pu la ção a me di ca -
men tos. A ques tão dos ge né ri cos tam bém foi, em
gran de par te, am pa ra da pela Lei nº 10.213. 

Igual men te, ela ro bus te ceu a ação dos la bo ra tó -
ri os es ta ta is, que pas sa ram a ter uma ação pre pon de -
ran te na fa bri ca ção de me di ca men tos e no con tra pon -
to a even tu a is mu mu nhas dos la bo ra tó ri os far ma cêu -
ti cos na ci o na is ou mul ti na ci o na is, que, ten do uma re -
fe rên cia, pas sa ram a ter um com por ta men to mais de -
cen te.

Fi nal men te, ela ins ti tu iu um ór gão de fis ca li za -
ção do se tor, por meio da Câ ma ra de Me di ca men tos.
A Câ ma ra de Me di ca men tos, que ti nha uma mis são
pre cí pua de dis ci pli nar todo o se tor e de fis ca li zar pre -
ços e re a jus tes de me di ca men tos, tem uma com po si -
ção que foi de ter mi na da na Lei nº 10.213.

Está es cri to na lei que a Câ ma ra de Me di ca -
men tos será com pos ta por um Con se lho de Mi nis tros, 
que era pre si di do pelo Che fe da Casa Ci vil. Enten do
que seja as sim por uma ra zão sim ples: a ques tão dos
me di ca men tos diz res pe i to ao Mi nis té rio da Sa ú de e
a Mi nis té ri os da área eco nô mi ca. Há um con fli to.
Então, é im por tan te que o Che fe da Casa Ci vil, que
re pre sen ta o Pre si den te, di ri ma as dú vi das. Daí o
Che fe da Casa Ci vil pre si dir esse Con se lho de Me di -
ca men tos. Ele era tam bém cons ti tu í do pe los Mi nis -
tros de Esta do da Jus ti ça, da Fa zen da e da Sa ú de.
Com pu nha ain da o Con se lho de Me di ca men tos um
Co mi tê Téc ni co com pos to pelo Se cre tá rio de Ges tão
de Inves ti men tos em Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de,
pelo Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té rio da 
Jus ti ça, pelo Se cre tá rio de Acom pa nha men to Eco nô -
mi co do Mi nis té rio da Fa zen da e por um re pre sen tan -
te da Casa Ci vil de sig na do pelo Che fe da Casa Ci vil.

Veja V. Exª que esse Con se lho, que é da ma i or im por -
tân cia, era com pos to por Mi nis tros e por re pre sen tan -
tes téc ni cos de Mi nis té ri os. Isso di zia a lei cuja efi cá -
cia se ex tin guiu.

Sur ge, en tão, a pro pos ta da Me di da Pro vi só ria
nº 123, que tra ta de con tro le de pre ços. Não que ro
dis cu tir a fór mu la ou o modo de fa zer o con tro le de
pre ços, por que não me pas sa pela ca be ça que o Go -
ver no atu al que i ra exer cer um con tro le de pre ços que
pre ju di que a po pu la ção. Ao con trá rio, ape nas pode
es tar que ren do fis ca li zar pre ços para es ta be le cer um
es que ma de pro te ção à so ci e da de, ao ci da dão. Ne -
nhum re pa ro a fa zer, ne nhum ques ti o na men to, em bo -
ra a fór mu la pro pos ta seja ex tre ma men te com pli ca da.

A Me di da Pro vi só ria nº 123 cria a Câ ma ra de
Re gu la ção do Mer ca do de Me di ca men tos como fór -
mu la de es ta be le cer me ca nis mos de re gu la ção e
aces so da so ci e da de ao se tor far ma cêu ti co. Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan to a esse pon to,
faço uma con si de ra ção de fi ni ti va. Pela pro pos ta que o 
Go ver no apre sen ta sob a for ma de me di da pro vi só ria, 
esse Con se lho, que no Go ver no pas sa do era cons ti -
tu í do por ele men tos no mi na dos na lei, fica ao li vre ar -
bí trio do Go ver no. Esse Con se lho terá um enor me po -
der dis cri ci o ná rio: o que de ci dir es ta rá de ci di do. Não
ha ve rá ne nhum de cre to do Pre si den te con fir man do
sua de ci são. O Con se lho, que será no me a do ao li vre
ar bí trio do Po der Exe cu ti vo, po de rá so frer inú me ras
de man das ju di ci a is, trans for man do num caos o sis te -
ma de sa ú de, que já é com pli ca do.

Pro po nho ao Re la tor – e aí, sim, re co men do o
voto “sim” à ma té ria, por en ten der que a in ten ção é a
me lhor pos sí vel – pro po nho que o Con gres so Na ci o -
nal te nha atu a ção efe ti va nes se Con se lho, que se re -
pi ta algo que deu cer to –ces te i ro que faz um ces to faz
um cen to –, que se re pi ta a cons ti tu i ção des se Con se -
lho de ter mi na da pela Lei nº 10.213 na atu al Me di da
Pro vi só ria nº 123. Se as sim for fe i to, pen so que as dú -
vi das fi ca rão di ri mi das, o Go ver no fi ca rá bem ser vi do
e a so ci e da de es ta rá pro te gi da. 

Faço essa su ges tão ao Re la tor e dou es sas ex -
pli ca ções ao Ple ná rio.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Da rei a
pa la vra a V. Exª em se gui da ao Se na dor Hé lio Cos ta,
que já es ta va ins cri to.

Tem V. Exª a pa la vra.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para dis cu -

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em prin -
cí pio, ape lo aos com pa nhe i ros do PMDB que se en -
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con tram em seus ga bi ne tes para que com pa re çam ao 
ple ná rio, por que o pa i nel re gis tra a pre sen ça de 62
Se na do res, mas pre ci sa mos de nú me ro su fi ci en te
para vo tar, so bre tu do por que se tra ta de ma té ria im -
por tan te e que in te res sa às pes so as mais sim ples:
pre ço e fis ca li za ção de me di ca men tos.

Ao mes mo tem po em que nos pre o cu pa mos
com a com po si ção de me di ca men tos, tam bém que re -
mos evi tar que o Bra sil con ti nue sen do co ba ia de pa í -
ses de sen vol vi dos, que sem pre se pre o cu pa ram em
man dar pri me i ro para o nos so País as dro gas e me di -
ca men tos que pre ci sa vam ser tes ta dos, mas que na
sua ori gem têm uma re gu la men ta ção mu i to mais sé -
ria, mu i to mais di fí cil de ser su pe ra da. Quem co nhe ce
a Food and Drug Admi nis tra ti on – Admi nis tra ção de
Dro gas, Me di ca men tos e Ali men tos dos Esta dos Uni -
dos – sabe da im por tân cia de um me di ca men to novo
que sur ge no mer ca do pas sar por uma agên cia re gu -
la do ra res pe i tá vel no mun do in te i ro. 

Essa pro pos ta da re gu la men ta ção, da cri a ção,
que se faz por in ter mé dio des sa me di da pro vi só ria, da 
Câ ma ra de Re gu la men ta ção do Mer ca do de Me di ca -
men tos, é da ma i or im por tân cia. Esse Con se lho li da rá 
não só com o con te ú do, mas tam bém com o pre ço
dos me di ca men tos. 

Por essa ra zão, o PMDB vo ta rá a fa vor. 
Ape lo aos nos sos com pa nhe i ros para que com -

pa re çam ao ple ná rio para vo tar essa ma té ria tão im -
por tan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima para dis cu tir a
ma té ria.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, apro ve i to a li nha de ra ci o cí nio es ta be le ci -
da pelo meu Lí der, Se na dor Jef fer son Pé res, para, ra -
ti fi can do as pa la vras e o pe di do de ex pli ca ção de S.
Exª, di zer que não se sabe, até o pre sen te, a ra zão da
in clu são do art. 11 nes se pro je to de lei. Sem ne nhu ma 
dú vi da, o pro ces so le gis la ti vo so fre de nu li da de, Sr.
Pre si den te, di an te do que es ta be le ce a Lei Com ple -
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998. Esta lei
com ple men tar “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”. Ou seja,
esta lei com ple men tar tra ça o pro ces so le gis la ti vo
que deve ser ob ser va do pelo Con gres so Na ci o nal,
pela Câ ma ra dos De pu ta dos e pelo Se na do Fe de ral.

O art. 7.º des ta lei com ple men tar diz ex pres sa -
men te: “O pri me i ro ar ti go do tex to in di ca rá o ob je to da
lei e o res pec ti vo âm bi to de apli ca ção, ob ser va dos os
se guin tes prin cí pi os: 

I – ex ce tu a das as co di fi ca ções, cada
lei tra ta rá de um úni co ob je to;

II – a lei não con te rá ma té ria es tra nha
a seu ob je to ou a este não vin cu la da por afi -
ni da de, per ti nên cia ou co ne xão;

Pois bem. O que diz o pro je to de con -
ver são?

Art. 1.º Esta lei es ta be le ce nor mas de
re gu la ção do se tor far ma cêu ti co, com a fi na -
li da de de pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu -
ti ca à po pu la ção por meio de me ca nis mos
que es ti mu lem a ofer ta de me di ca men tos e
a com pe ti ti vi da de do se tor.

Srªs e Srs. Se na do res, o que tem a ver o art.
11 com o ob je to da pre sen te lei? O art. 11 tra ta da
re a li za ção de en con tro de con tas en tre a União e a
Pe tro bras. Será que me fiz es cla re cer?

A Lei tra ta da re gu la men ta ção do se tor far ma -
cêu ti co, da fi na li da de de pro mo ver a as sis tên cia far -
ma cêu ti ca à po pu la ção. O art. 11 tra ta de en con tro de
con tas en tre a União e a Pe tro bras. Como diz o Se na -
dor Jef fer son Pé res, pre ci sa mos de uma ex pli ca ção.

Por que em bu tir em um pro je to de con ver são
uma ma té ria que não diz res pe i to ao ob je to des sa
mes ma lei? A Lei Com ple men tar nº 95 está sen do fe -
ri da de mor te, Sr. Pre si den te. O pro ces so le gis la ti vo
não está sen do res pe i ta do.

Qu e ro de i xar re gis tra do o meu pro tes to, pois a 
ma té ria é pas sí vel de anu la ção até pelo Po der Ju di -
ciá rio, di an te da fal ta de ob ser vân cia do pro ce di -
men to.

A ques tão não é de mé ri to, é de for ma, é de for -
ma li da de. Não é de di re i to subs tan ti vo, mas de di re i to
ad je ti vo. Não está sen do res pe i ta do o pro ce di men to
pro ces su al que a ma té ria exi ge.

Por tan to, Sr. Pre si den te, dis cu tin do a ma té ria,
que ro de i xar re gis tra do o meu pro tes to di an te do fato
de se in clu ir nes te Pro je to de Lei de Con ver são ma té -
ria es tra nha ao seu ob je to, fe rin do a Lei Com ple men -
tar nº 95, es pe ci fi ca men te no seu art. 7º ca put, in ci -
sos I e II.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

a dis cus são.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –

Peço a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro di zer que me es tra nha
mu i to não ha ver até una ni mi da de em ma té ria des se
por te, ten do em vis ta a im por tân cia de fis ca li zar, su -
per vi si o nar e man ter con tro le rí gi do so bre me di ca -
men tos, um ele men to fun da men tal para a sa ú de do
povo bra si le i ro.

Ontem, du ran te o meu pro nun ci a men to a res pe -
i to das me di das que o Go ver no Fe de ral vem ado tan -
do no com ba te à cor rup ção, tive opor tu ni da de de ci tar 
a si tu a ção ob ser va da na Ca te me, onde se iden ti fi cou
que inú me ros me di ca men tos ob ti ve ram um nome fan -
ta sia. Não foi fe i ta a fis ca li za ção efe ti va para ver se re -
al men te cor res pon di am às subs tân ci as ori gi nal men te 
obri ga tó ri as na que le me di ca men to. Ha via nas pra te -
le i ras das far má ci as um nú me ro bas tan te sig ni fi ca ti vo 
de me di ca men tos inó cu os ou até per ni ci o sos à sa ú de 
da po pu la ção bra si le i ra. Por tan to, é ne ces sá rio es ta -
be le cer me ca nis mos rí gi dos de con tro le e de fis ca li -
za ção de me di ca men tos no País.

As re gras ado tas nes ta me di da pro vi só ria têm o
ob je ti vo de mo ra li zar, am pli ar e fa zer com que a fis ca -
li za ção e o con tro le de me di ca men tos seja efi caz. Por
essa ra zão, es tra nho ain da mais que uma me di da já
ado ta da pelo ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, ago ra atu a li za da e apri mo ra da, es te ja so fren do
re sis tên ci as in clu si ve do seu Par ti do. Tan to o art. 5º
quan to o art. 7º con têm me di das sa ne a do ras. No art.
5º, a com po si ção do re mé dio deve ser ade qua da em
re la ção ao cus to. O cri té rio para a uti li za ção de re mé -
dio no País, de acor do com o art. 7º, tam bém é de fun -
da men tal im por tân cia, pois obri ga que a au to ri za ção
seja con ce di da após ve ri fi car o uso do mes mo em no
mí ni mo cin co pa í ses como re fe rên cia para a uti li za -
ção do me di ca men to no Bra sil.

Des sa for ma, en ten do que a me di da pro vi só ria
é per ti nen te, ne ces sá ria e ab so lu ta men te mo ra li za -
do ra em re la ção aos me di ca men tos, que são de fun -
da men tal im por tân cia para a sa ú de do nos so povo.

Por esse mo ti vo es ta mos fa zen do uma so li ci ta -
ção de apo io à vo ta ção e apro va ção des sa me di da
pro vi só ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Peço a pa la vra para dis cu tir, 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.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de es cla re cer o Lí der José Agri pi no,
pois S. Exª le van tou um pon to re le van te so bre a com -
po si ção da CMED, Câ ma ra de Re gu la ção do Mer ca -
do de Me di ca men tos, que está ba si ca men te de fi ni da
por um de cre to pre si den ci al que se gue o es pí ri to das
pre o cu pa ções que a Li de ran ça do PFL ex pres sou
nes te mo men to.

A CMED com põe-se de qua tro Mi nis tros de
Esta do: O Mi nis tro da Sa ú de, que a pre si di rá; o Che fe
da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca; o Mi nis tro
da Jus ti ça e o Mi nis tro da Fa zen da. Qu an to à co mis -
são téc ni ca, man tém-se a mes ma com po si ção an te ri -
or, com a mu dan ça ape nas do nome, por que hou ve
mo di fi ca ção na es tru tu ra ad mi nis tra ti va do Esta do.
Com põe-se do Se cre tá rio de Ciên cia e Tec no lo gia e
Insu mos Estra té gi cos do Mi nis té rio da Sa ú de, que é
Co or de na dor da Co mis são Téc ni ca; do Se cre tá -
rio-Exe cu ti vo da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca; do Se cre tá rio de Di re i to Eco nô mi co do Mi nis té -
rio da Jus ti ça e do Se cre tá rio de Acom pa nha men to
Eco nô mi co do Mi nis té rio da Fa zen da.

Gos ta ria tam bém de es cla re cer ao Se na dor Jef -
fer son Pé res que a lei apro va da pelo Con gres so Na ci -
o nal, em 1997, ain da no Go ver no an te ri or, es ta be le -
cia a ne ces si da de de um en con tro de con tas en tre a
Pe tro bras e a União. O que a me di da pro vi só ria faz é
de fi nir um pra zo para que esse en con tro de con tas se
efe ti ve, não apro va con ta al gu ma da Pe tro bras. Tra -
ta-se de en con tro de con tas de ati vos e pas si vos, dé -
bi tos e cré di tos en tre a Pe tro bras e a União. A lei exis -
te des de 1997 e nun ca foi exe cu ta da.

Então, que se dê um pra zo para que a Pe tro bras
faça de fi ni ti va men te esse en con tro de con tas. Isso
tem sido uma prá ti ca do Po der Exe cu ti vo para ma té ri -
as que têm cer ta ur gên cia e que não ne ces si ta ri am
de uma me di da es pe cí fi ca para elas. No caso, já exis -
te uma lei apro va da pelo Con gres so e ape nas se es -
ta be le ceu um pra zo.

Qu an to à com po si ção do Con se lho – e con si de -
ro me ri tó ria a pre o cu pa ção do Lí der do PFL de não
de i xá-la em aber to –, já é um de cre to as si na do e pro -
mul ga do pelo Pre si den te da Re pú bli ca em 26 de ju -
nho de 2003 e man tém exa ta men te a com po si ção an -
te ri or, mu dan do ape nas a de no mi na ção de al guns se -
cre tá ri os, por que hou ve mu dan ça na es tru tu ra ad mi -
nis tra ti va.

Espe ro que, com esse es cla re ci men to, pos sa -
mos vo tar a ma té ria, por que ela man tém, na es sên -
cia, a com po si ção an te ri or, que jul go efi ci en te no que
se re fe re à pre sen ça do Po der Exe cu ti vo, na sua com -
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po si ção: Jus ti ça, Casa Ci vil, Mi nis té rio da Sa ú de e da
Fa zen da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
gos ta ria de cha mar a aten ção des ta Casa para a
ques tão le van ta da pelo Se na dor Jef fer son Pé res.
Com al gu ma fre qüên cia, tem ocor ri do algo que te nho
es tra nha do bas tan te, tal vez pelo fato de eu não es tar
acos tu ma do à lide par la men tar: a in ser ção de ma té ria 
es tra nha em de ter mi na da lei ou me di da pro vi só ria.
Ago ra, por exem plo, in se re-se em uma me di da pro vi -
só ria que ver sa so bre me di ca men tos um ar ti go – e
não en tro nem no mé ri to dele – so bre en con tro de
con tas da Pe tro bras.

Por con ta des sa prá ti ca, co me te mos aqui um
equí vo co gra ve nes ta Casa há cer ca de 15 dias – e
com pro vei isso com vá ri os Se na do res: quan do dis cu -
ti mos a me di da pro vi só ria que fa la va de mi cro cré di to,
den tro dela cri a va-se tam bém um fun do de in ves ti -
men to pri va do/pú bli co que dava car ta bran ca e de fi -
nia uma sé rie de cri té ri os para cons tru ção, obras de
sa ne a men to, obras de ha bi ta ção, sem que nin guém
nes ta Casa to mas se co nhe ci men to do que es ta va
sen do vo ta do. Não per gun tei a cada um dos Se na do -
res, mas a 99% de les, e nin guém sabe que vo tou isso.

Pois bem, den tro da me di da pro vi só ria que tra -
ta va de mi cro cré di to, cri a mos um fun do novo cha ma -
do Pips, de que não te mos co nhe ci men to, não es tu -
da mos nem apro fun da mos. O Pips tem con se qüên ci -
as gra ves – po lí ti cas, ele i to ra is e eco nô mi cas – e abre 
a por te i ra, a meu ver, para ir re gu la ri da des que pos -
sam vir a ser co me ti das.

Não es tou di zen do que o Go ver no a fez com
esse in tu i to, mas que ela tem fa lhas gra ves, por abrir a 
pos si bi li da de de a em pre sa pri va da, em par ce ria com
a em pre sa pú bli ca, exe cu tar obras sem que esta
Casa ou o Con gres so Na ci o nal de las tome co nhe ci -
men to.

Con si de ro im por tan te que to me mos al gu ma
me di da para que haja trans pa rên cia quan do es ti ver -
mos vo tan do es sas me di das pro vi só ri as.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, só para es cla re cer...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Da rei a
pa la vra a V. Exª de po is que ter mi nar mos a dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis -

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, sou uma pes soa dis ci pli na da e,

como tal, se gui rei o Lí der de mi nha Ban ca da. Entre -
tan to, pre o cu po-me sem pre com a ten dên cia de con -
cen tra ção do co nhe ci men to e do de sen vol vi men to ci -
en tí fi co em pou cas na ções, fa zen do res sur gir uma
for ma mais su til do co lo ni a lis mo.

O Bra sil já teve po si ção ím par na área de me di -
ca men tos. Bas ta lem brar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res – em es pe ci al o Lí der do Go ver no, Alo i zio
Mer ca dan te –, que, em 1997, o Bra sil era o quin to ma -
i or pro du tor de me di ca men tos do mun do. Em 2003,
so mos o dé ci mo se gun do. Cada vez que cri a mos uma 
re gu la men ta ção cren do que va mos me lho rar, pura e
sim ples men te, es pan ta mos o ca pi tal. Só para que V.
Exªs ve jam, ape sar do acha ta men to dos pre ços re la ti -
vos dos me di ca men tos, im ple men ta do a par tir da re -
to ma da da po lí ti ca de con tro le, as ven das in ter nas ca -
í ram 13%.

Não pa ra ram por aí os ab sur dos. Entre 1997 e
2002, fo ram dis pen sa dos 5 mil tra ba lha do res da in -
dús tria far ma cêu ti ca. Não são 5 mil pes so as que ga -
nham sa lá rio mí ni mo, mas pes so as es pe ci a li za das,
de alto ní vel. Em vir tu de des sa que da, de i xa mos de
ar re ca dar R$1,5 bi lhão en tre 2001 e 2003, com a con -
se qüen te que da na ar re ca da ção de im pos tos de
US$500 mi lhões, equi va len tes a R$1,5 bi lhão. Tal
mon tan te é su fi ci en te para fi nan ci ar um com ple xo
pro gra ma de as sis tên cia far ma cêu ti ca du ran te um
ano. Esses são nú me ros fron ta is do in for tú nio so ci al
crô ni co: a fal ta de aces so a me di ca men tos, es pe ci al -
men te da po pu la ção mais ca ren te.

Vou vo tar com o meu Par ti do, Sr. Pre si den te,
por que sou uma pes soa dis ci pli na da. Con tu do, as -
som bra-me, ate mo ri za-me ver o Go ver no que rer con -
tro lar pre ços. E fico pen san do em como é que se com -
por ta o em pre sá rio que vem para cá e so fre com o
cer ce a men to de pre ços: não sabe qual pra zo será o
cor re to, qual pre ço po de rá co brar... E para que V. Exªs 
te nham uma idéia, o Bra sil fa bri ca al guns me di ca -
men tos para o Ca ri be, para a Amé ri ca Cen tral e para
a Amé ri ca do Sul. Um exem plo é o Vi a gra. Na hora em 
que ten ta mos con tro lar os pre ços, ocor re o que acon -
te ceu há qua tro anos: sa í ram da qui US$122 mi lhões
e fo ram pa rar em Cin ga pu ra, onde hoje há um cen tro
de pes qui sa ex tre ma men te efi ci en te. Esse cer ce a -
men to de pre ços ter mi na como um tiro que sai pela
cu la tra.
Por isso, que ria di zer que pre ci sa mos pen sar. Esta -
mos cer ce an do o pre ço e não sei como fi cou a fór -
mu la fi nal, mas já dis cu ti com o Se na dor Mer ca dan -
te e es pe ro que a fór mu la de S. Exª te nha ven ci do,
pois é de bom sen so. Ve jam V. Exªs que nem o peso 
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do dó lar era para ser con si de ra do, ape sar de que os 
in su mos são co ta dos em dó lar, em sua ma i o ria.

Então, en ten do que os Lí de res do Go ver no e do
PT têm a obri ga to ri e da de de de fen der a po si ção do
Go ver no, mas sin to-me ate mo ri za do. Vo ta rei com a
mi nha Ban ca da, que está apo i an do o Go ver no. No
en tan to, acre di to que pre ci sa mos ana li sar as sun tos
como esse com mais pro fun di da de, por que, no fi nal,
são US$500 mi lhões a me nos de im pos tos, de cor ren -
tes de R$1,5 bi lhão a me nos de mo vi men to na área
de me di ca men tos, além da eva são. Com cer te za, ha -
ve rá ou tros cen tros cri a dos na Amé ri ca do Sul para
pro du zir me di ca men tos atu al men te fa bri ca dos pelo
Bra sil, acar re tan do tam bém a per da de em pre gos.

Era o que eu que ria di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, gos ta ria...
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Alo i zio Mer ca dan te, pe di ria a V. Exª e aos Lí de res que 
já fa la ram para cum prir mos o Re gi men to. V. Exªs usa -
ri am da pa la vra no en ca mi nha men to da vo ta ção. Ago -
ra, va mos en cer rar a dis cus são, usan do a pa la vra os
Se na do res que de se ja rem fazê-lo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, é que fo ram fe i tas duas ques -
tões de es cla re ci men tos pelo Se na dor Tas so Je re is -
sa ti...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – No en ca -
mi nha men to da vo ta ção, V. Exª faz esse es cla re ci -
men to. Pe di ria a V. Exª que pro ce dês se mos as sim.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis cu tir. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é evi den te que as ques tões le van ta das
ini ci al men te pelo Lí der Arthur Vir gí lio e, pos te ri or -
men te, pelo Lí der José Agri pi no pre o cu pam-nos em
re la ção a essa me di da pro vi só ria. Afi nal, es ta mos tra -
tan do de um se tor que diz res pe i to à sa ú de da po pu -
la ção, que deve ser a su pre ma lei. Tal pre o cu pa ção
soma-se àque las re la ti vas aos úl ti mos acon te ci men -
tos na área do Mi nis té rio da Sa ú de e, so bre tu do, na
Anvi sa, da qual se de mi ti ram téc ni cos de re no me, ale -
gan do au sên cia de trans pa rên cia e, por tan to, le van -
tan do sus pe i ção so bre a ati vi da de da que la ins ti tu i -
ção, que tem a res pon sa bi li da de de re gu lar a ne go ci -
a ção dos me di ca men tos no País.

A meu ver, o Se na dor Tas so Je re is sa ti le van ta
um tema pri mor di al, por que esta Casa não pode ad -
mi tir de ter mi na dos ex pe di en tes pró pri os da es per te -
za, como já ocor re ra na apro va ção quan do da dis cus -

são dos mi cro cré di tos. Des sa fe i ta, sur pre en de-nos a
pre sen ça des sa es tra nha re la ção me di ca men to/Pe -
tro bras. Cer ta men te, o Lí der Alo i zio Mer ca dan te ha -
ve rá de nos ofe re cer ex pli ca ções para esse fato, mas
es tou sur pre so com o art. 11 des sa me di da pro vi só -
ria, que tra ta da re a li za ção do en con tro de con tas en -
tre a União e a Pe tró leo Bra si le i ro S. A. – Pe tro bras,
pre vis to no art. 74 da Lei nº 9.478, de agos to de 1997,
que de ve rá ocor rer até 30 de ju nho de 2004.

Re al men te não en ten de mos por que ha ve ría -
mos de apro var uma me di da pro vi só ria es ta be le cen -
do uma es drú xu la re la ção en tre me di ca men tos e pe -
tró leo. Não en con tra mos ne nhum sen ti do na pre sen -
ça des se ar ti go nes sa me di da pro vi só ria, a me nos
que o Lí der Alo i zio Mer ca dan te te nha uma ex pli ca ção 
re le van te para o fato.

De qual quer modo, essa es tra té gia não é com -
pa tí vel com uma re la ção de res pe i to en tre o Exe cu ti vo 
e o Le gis la ti vo, por que, não fos se a vi va ci da de e a lu -
ci dez do Se na dor Tas so Je re is sa ti, cer ta men te po de -
ria esse ar ti go pas sar de sa per ce bi do na aná li se des -
sa ques tão que diz res pe i to a me di ca men tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
além das ques tões le van ta das que nos le vam a vo tar
con tra a me di da pro vi só ria, que jus ti fi cam o nos so
voto con trá rio, esse fato – que é re pe ti ção de fato an -
te ri or – pre o cu pa-nos. Do ra van te, te re mos que es tar
ain da mais aten tos quan do ana li sar mos aqui me di -
das ori gi ná ri as do Po der Exe cu ti vo, sob pena de apro -
var mos algo com o qual não con cor da mos.

Por con se guin te, Sr. Pre si den te, con ti nu a mos
aguar dan do os es cla re ci men tos da Li de ran ça do Go -
ver no a res pe i to da pre sen ça da Pe tro bras em ma té -
ria que diz res pe i to a me di ca men tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
a dis cus são. (Pa u sa.)

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

Con ce do a pa la vra ao Re la tor.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como re -

la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fa rei
al gu mas ob ser va ções res pon den do al gu mas ques -
tões apre sen ta das.
A pri me i ra de las é quan to à pre o cu pa ção do Se na -
dor Arthur Vir gí lio, quan do men ci o na o § 5º do art.
4º, da com pe tên cia da Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos, e de ter mi na que cabe à 
Câ ma ra pro por cri té ri os de com po si ção dos fa to res
a que se re fe re o § 1º como grau de de sa gre ga ção
de tais fa to res, seja por pro du to, por mer ca do re le -
van te ou por gru po de mer ca do re le van te.
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Na ver da de, não se está abrin do pre ce den te
aqui para que a Câ ma ra re gu le da for ma como se
quer. Está-se apon tan do aqui o ca mi nho de fa to res
re le van tes que po dem ser le va dos em con ta, in clu si ve 
in ter na ci o na is. É im por tan te di zer que dis cu ti mos isso 
com o mer ca do, in clu si ve, na fór mu la ma te má ti ca que 
de fi ni rá o re a jus te anu al de pre ços, é le va do em con ta 
um fa tor “z”, exa ta men te o fa tor que pon de ra rá po si ti -
va men te ou ne ga ti va men te ques tões ex ter nas, como, 
por exem plo, a va ri a ção do dó lar.

Se na dor Arthur Vir gí lio, não há ne nhu ma li be ra -
li za ção nes sa ques tão de pre ços, pelo con trá rio. Ain -
da res pon den do ao Se na dor Arthur Vir gí lio e ao Se -
na dor Ney Su as su na, até ago ra não há li mi te de pra -
zo para que a Anvi sa apre cie re gis tro de me di ca men -
tos e de pre ços, o que, even tu al men te, pro pi cia in si -
nu a ção de que de ter mi na dos pro du tos es ta vam sen -
do en ga ve ta dos. Ne go ci a mos com a Anvi sa, com o
Go ver no e com a Casa Ci vil e já ajus ta mos um tex to
para o de cre to que re gu la rá essa lei.

De fi ne o tex to:

Caso a CMED não se pro nun cie con -
tra ri a men te ao pre ço ini ci al pre ten di do pela
em pre sa, no pra zo de 90 dias a con tar da
en tre ga da in te gra li da de das in for ma ções
re que ri das pela CMED, os pro du tos no vos
po de rão ser co mer ci a li za dos pelo pre ço su -
ge ri do pela em pre sa.

Esta mos, na ver da de, cri an do um me ca nis mo
que for ça rá a Anvi sa a se ma ni fes tar, fa vo ra vel men te
ou não, no pra zo de 90 dias, sob pena de cri ar mos um 
pro ces so de de cur so de pra zo, li be ran do o pre ço dos
me di ca men tos.

Esse acor do com o se tor pro du ti vo foi fe i to exa -
ta men te para evi tar as pre o cu pa ções apre sen ta das
aqui, ou seja, a de que o pro ces so fi que em aber to, à
mer cê de dois ou três téc ni cos da Anvi sa.

Ou tra ques tão im por tan te diz res pe i to à Pe tro -
bras. Esta mos fi xan do, na me di da pro vi só ria, um pra -
zo para o en con tro de con tas en tre a Se cre ta ria do Te -
sou ro e a Pe tro bras.

A Lei nº 9.478 de ter mi na va que de ve ria ha ver
esse en con tro de con tas, mas não fi xa va pra zo. O Go -
ver no en ca mi nhou o tex to ori gi nal via me di da pro vi só -
ria. Bus cou a eco no mia, para não ter de en vi ar a me -
di da pro vi só ria ape nas com um ar ti go.

Ou tras ques tões como es sas já fo ram le van ta -
das, e ti ve mos a opor tu ni da de de, no pas sa do, apro -
var di ver sas me di das pro vi só ri as com ques tões com -
ple men ta res.

Por tan to, fica fe i to o es cla re ci men to de que não
se tra ta de qual quer li be ra li za ção para a Pe tro bras;
pelo con trá rio, é a fi xa ção de uma data que fa ci li ta rá,
efe ti va men te, que seja fe i to o en con tro de con tas da
con ta-pe tró leo e de de ri va dos de ál co ol en tre Pe tro -
bras e Se cre tá ria do Te sou ro.

Sr. Pre si den te, nos sa pro pos ta é pela ma nu ten -
ção do tex to como veio da Câ ma ra. Tam bém re gis tro
os avan ços que se rão fe i tos na re gu la men ta ção que
se se gui rá à apro va ção da lei.

O pa re cer é fa vo rá vel ao tex to da for ma como
veio da Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção o pro je to de lei de con ver são que tem pre fe rên cia
re gi men tal. (Pa u sa.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para en -
ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí -
lio e em se gui da a V. Exª.

Estão ins cri tos os Srs. Se na do res Tião Vi a na,
Jef fer son Pé res e José Agri pi no.

Con sul to os ou tros Se na do res que de se jam en -
ca mi nhar a vo ta ção, para que a Mesa pos sa pro ce der 
à ins cri ção. (Pa u sa.)

Tem a pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor Tas so
Je re is sa ti fez men ção ao PIPS *, fun do lan ça do pela
me di da pro vi só ria vo ta da na se ma na an te ri or. ‘
É bom que se diga que a Li de ran ça do PSDB não
“co meu mos ca”; fez oito emen das àque la me di da
pro vi só ria; ape nas no es pí ri to do acor do e, ten tan do
sal var o que era ge ral e o que ti nha de bom no pro -
je to, não se fez des ta que para de fe sa com pe ten te à
épo ca. As emen das fo ram as si na das por mim, pelo
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros e pelo Se na dor Le -
o nel Pa van.

Por ou tro lado, to ma mos a de ci são – a Ban ca -
da:se re mos mais ri go ro sos do que nun ca, para evi tar
que qual quer co i sa que seja du vi do sa pas se.

Por tan to, eu ar ra zôo de ma ne i ra a mais res pon -
sá vel pos sí vel a po si ção do PSDB. 

*** A pro pos ta de de fi ni ção de po lí ti ca de re gu la -
ção e aces so à as sis tên cia far ma cêu ti ca enun ci a da
pela me di da pro vi só ria não con se gue ser nem uma
co i sa nem ou tra. 

No cam po da re gu la ção, a me di da es ta be le ce
um in de xa dor para bar rar os re a jus tes, sem aten tar
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para as ques tões da di nâ mi ca se to ri al e para a am pli -
a ção da ofer ta e da pro du ção.

No cam po do aces so, ne nhum ele men to novo é
co lo ca do para vi a bi li zar que mais da me ta de da po pu -
la ção bra si le i ra, hoje fora do mer ca do, pas se a ob ter
as sis tên cia far ma cêu ti ca.

A me di da é có pia mal fe i ta e fora de épo ca das
me di das ado ta das, ain da ao fi nal de 2000, pelo go -
ver no an te ri or, a sa ber: 

É có pia, por que es ta be le ce te tos para re a jus tes:
Mal fe i ta, por que ao in vés de cri ar uma fór mu la

ba se a da nos cus tos, a me di da toma um ín di ce ge ral
para dar os te tos, só que ele pode não ter nada a ver
com a ati vi da de em pre sa ri al;

Fora de épo ca, por que a me di da ado ta da no go -
ver no an te ri or era emer gen ci al, vi san do a con ter os
de se qui lí bri os que ha vi am dis pa ra do na ins ta la ção de 
uma CPI, ao in vés de apon tar para um con tro le de
pre ço per ma nen te.

A me di da apre sen ta dois pro ble mas de gran de
mag ni tu de:

1. A pe re ni za ção do con tro le de pre ço de ve rá re -
du zir sen si vel men te os in ves ti men tos no se tor e fa zer
com que o Mé xi co e a Argen ti na re ce bam as in ver -
sões des ti na das à Amé ri ca La ti na.

2. O aban do no da fór mu la pa ra mé tri ca, usa da
na Lei nº 10.213, de 27 de mar ço de 2001, que de fi ne
nor ma de re gu la ção para o se tor de me di ca men tos,
ins ti tui a Fór mu la Pa ra mé tri ca de Re a jus te de Pre ços
de Me di ca men tos – FPR, cria a Câ ma ra de Me di ca -
men tos, e dá ou tras pro vi dên ci as, fra gi li za rá a de fe sa
do sis te ma de te tos para re a jus te, es pe ci al men te pelo 
ele va do po der dis cri ci o ná rio dado à CMED. Ou seja, o 
go ver no per de rá na Jus ti ça e pro va vel men te pa ga rá
in de ni za ções às em pre sas.

QUESTÕES ESPECÍFICAS A SEREM
SUSCITADAS

Os ar ti gos 1º a 3º cons ti tu em uma mera re pe ti -
ção das in ten ções da Lei nº 10.213, e da ca rac te ri za -
ção dos en tes do mer ca do far ma cêu ti co, que já es ta -
va na Lei nº 5.991, que tra ta do mes mo tema.

O ar ti go 4º é re che a do de ter mos ines pe cí fi cos
e be i ra o in com pre en sí vel, jus ta men te para dar todo
po der à no bre en ti da de. No en tan to, este é o ma i or
erro da me di da, por que a úni ca de fe sa na Jus ti ça é o
cla ro dis ci pli na men to le gal. No mo men to em que a Lei 
re me te ao po der dis cri ci o ná rio da CMED, abre-se o
es pa ço para o ques ti o na men to ju di ci al por par te do
se tor far ma cêu ti co.

Ma i o res pro ble mas ob ser va dos:

O ar ti go os ci la en tre o IPCA como teto para re a -
jus te e uma fór mu la que se ria com pos ta por fa to res
in di ca dos pela CMED (pa rá gra fo 5º), dan do po de res ( 
a ela ) que fra gi li zam o pro ces so re gu la tó rio, que de -
ve ria ser ba se a do em pa râ me tros ex pres sos na pró -
pria Lei;

O pa rá gra fo 5º dá à CMED a con di ção de ar bi -
trar fa to res e suas pon de ra ções tão obs cu ras, como
po der de mer ca do, bar re i ras à en tra da e pro je ções de 
ga nho de pro du ti vi da de.

Este pa rá gra fo con ti nua me des per tan do ins tin -
tos e pres sen ti men tos, so bre tu do não po si ti vos. 

3) O § 8º es que ce to dos os fa to res e cen tra o pri -
me i ro re a jus te no IPCA;

4) O § 9º, ao pos si bi li tar o re a jus te ne ga ti vo, in -
cor re numa in cons ti tu ci o na li da de ina cre di tá vel, além
de po de res ex ces si vos ao Con se lho de Mi nis tros;

5) A nova re gu la men ta ção en ges sa de ma ne i ra
ab so lu ta a in dús tria ao dar ên fa se ao pro du to. Na ver -
são an te ri or, era a mé dia do fa tu ra men to que ti nha te -
tos de re a jus te, o que pos si bi li ta va ao em pre sá rio ad -
mi nis trar seu rol de pro du tos se gun do seus cri té ri os.

Os arts. 5º e 6º, que tra tam da cri a ção da CMED
e iden ti fi ca ção de suas atri bu i ções, co pi am a Lei nº
10.213, por meio da qual a Câ ma ra de Me di ca men tos 
ha via sido cri a da.

O art. 7º, ao con trá rio da Lei nº 10.213, que in di -
ca va cla ra men te a for ma de cál cu lo do pre ço-li mi te
para in ser ção de no vos pro du tos, de um lado, e no vas 
apre sen ta ções, de ou tro, a Me di da atu al dá po de res
abu si vos à CMED, atri bu in do a ela a de ci são sem re -
gras.

Isso me dá sin ce ra men te a idéia de que pode
por aí pas sar al gu ma co i sa que não seja lí ci ta e es te ja 
per to do es cu so. 

Os arts. 8º e 9º, fi nal men te, ren dem-se aos fa -
tos: ex tin guem a Câ ma ra co pi a da, mas tor nam a
CMED sua su ces so ra. Estra nha men te, o art. 14 da
Lei foi re vo ga do. Era ele que dava con di ções de mul -
tar a em pre sa que des cum pris se a Lei. Por meio do
art. 15, só há mul ta por fal ta de in for ma ções.
O art. 10 con tém in for ma ções im por tan tes, mas vai
a um ní vel ab sur do e inú til como pe dir a po lí ti ca de
co mer ci a li za ção.

O art. 13 re vo ga a Lei nº 10.213 (ex ce to o art.
15) e a MP nº 2.230. O pro ble ma é que aqui foi re vo -
ga da a nor ma que pos si bi li ta pu nir a em pre sa que
não se guir a po lí ti ca. O art. 15, que não foi re vo ga do,
ape nas pune quem não der in for ma ções. Ou exis te
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ou tra lei que es ta be le ce pu ni ções, ou eles co me te ram 
um erro mo nu men tal.

Por es sas ra zões, o PSDB re co men da o voto con -
trá rio ao PLV e, con se qüen te men te, à Me di da Pro vi só -
ria. E mais: ain da que an te ven do o re sul ta do, mar ca rá
com cla re za sua po si ção. Se por ven tu ra der ro ta do na
vo ta ção não no mi nal, pe di rá ve ri fi ca ção de quo rum,
mes mo sa ben do que há quo rum, para fi car bem cla ra
sua po si ção. Ama nhã, enun ci a rá a His tó ria para mu i to
tem po e jul ga rá quem tem ra zão ou não está pre o cu -
pa do com o País nes te mo men to, Sr. Pre si den te.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Alme i da Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ex pli ca ção do no bre
Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor da ma té ria, quan to ao 
art. 11, na ver da de não ex pli ca, com pli ca. Faz S. Exª
uma re fe rên cia ao fato de que o pra zo para a com pen -
sa ção en tre a União e a Pe tro bras ha via sido in clu í do
na Lei nº 9.478. Não é isso, Se na dor? Só que a Lei nº
9.478 é exa ta men te de 6 de agos to de 1997. Esta lei,
que es ta be le ce o pra zo para a com pen sa ção, é de 6
de agos to de 1997, en quan to que a Lei Com ple men -
tar nº 95, que es ta be le ce o pro ces so le gis la ti vo, é de
1998, Se na dor. Ou seja, é uma lei com ple men tar pos -
te ri or que es ta be le ce o pro ces so le gis la ti vo a ser obe -
de ci do, não na épo ca, em 1997, quan do ela não exis -
tia, mas em 2003, quan do a lei com ple men tar já exis -
te.

Por tan to, mi nha pre o cu pa ção e dos Se na do res
Jef fer son Pé res, Alva ro Dias e Tas so Je re is sa ti – e
abor da mos essa ques tão – per ma ne ce. A lei é an te ri -
or. Mes mo se esse fos se um ar gu men to subs tan ci o -
so, ela é an te ri or à lei que es ta be le ceu o pro ces so le -
gis la ti vo. A par tir do ins tan te em que esse pro ces so foi 
es ta be le ci do, não per mi tin do que em uma lei que ver -
se so bre de ter mi na do as sun to ve nha a se in clu ir ma -
té ria com ple ta men te dis tin ta, veda-se essa pos si bi li -
da de, ela fica ei va da de ví ci os.

Foi esse o pro nun ci a men to que pedi a V. Exª e à
pró pria Mesa, ten do em vis ta que, apro va da a ma té ria 
como se en con tra, ela po de rá ser anu la da pelo Po der
Ju di ciá rio, por que fere a Lei Com ple men tar nº 95.

Era so men te isso, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de fa zer al guns 
re gis tros, por que, ao fi nal, vou en ca mi nhar a ma té ria
em nome da Ban ca da. 

Te nho a ab so lu ta cons ciên cia da im por tân cia da 
ma té ria que es ta mos vo tan do. Esta mos dis ci pli nan do
o for ne ci men to de me di ca men tos à po pu la ção as sis ti -
da pelo SUS, nor ma ti zan do o pro ces so de re a jus te do 
pre ço de re mé di os no Bra sil. Qual a fa mí lia bra si le i ra
que não pre ci sa de re mé dio? Não co nhe ço, pois evi -
den te men te não há. Então, es ta mos fa lan do para o
Bra sil. Nes te mo men to, es ta mos le gis lan do para toda
a so ci e da de bra si le i ra. Evi den te men te, isso au men ta
a nos sa res pon sa bi li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
cons ciên cia de que a Lei nº 10.213, mu i to bem ela bo -
ra da pelo Go ver no pas sa do, que agiu bem na área da
sa ú de e que con quis tou avan ços – se não a de i xou
per fe i ta, con quis tou avan ços –, teve a sua vi gên cia
en cer ra da no fim do ano pas sa do.

O Go ver no, ao lon go des ses seis pri me i ros me -
ses, pro cu rou, por meio de um acor do de ca va lhe i ros
com a in dús tria far ma cêu ti ca, o en ten di men to em tor -
no de re a jus tes dos pre ços dos re mé di os, por en ten der 
– cre io eu – que o re a jus te en vol ve prá ti cas que po dem 
afu gen tar a pro du ção de me di ca men tos no Bra sil em
fa vor de pa í ses como o Mé xi co ou a Argen ti na.

No en tan to, o Go ver no re sol veu fi nal men te edi -
tar a Me di da Pro vi só ria nº 123 para dis ci pli nar essa
ma té ria, por que o acor do de ca va lhe i ros es ta be le ci do 
com a in dús tria far ma cêu ti ca na ci o nal e mul ti na ci o nal 
não fun ci o nou, e quem “pa gou o pato” foi a so ci e da de. 
Em mu i to boa hora, o Go ver no en ten deu de edi tar a
Me di da Pro vi só ria nº 123.

Fiz um aler ta, Sr. Pre si den te, so bre a com po si -
ção da Câ ma ra que irá le gis lar so bre a ques tão da re -
gu la ção e do aces so ao se tor far ma cêu ti co. Na Lei nº
10.213, o con se lho era re gu la men ta do de for ma no -
mi na da. Era lei e não se mu da va. O Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te mos trou um de cre to de que nem eu nem
nin guém nes te ple ná rio ti nha co nhe ci men to. Tra ta-se
de um de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca que não
cons ta da MP, que es cla re ce que, por de cre to, e não
por lei, se rão de sig na dos os mem bros da Câ ma ra a
que se re fe re a me di da pro vi só ria.

Ace i to o ar gu men to com uma res sal va: de cre to
não é per ma nen te; pode ser mu da do a qual quer
hora. O Con gres so Na ci o nal, evi den te men te, tem
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todo o di re i to de fis ca li zar e acom pa nhar os atos do
Go ver no. Pes so al men te irei acom pa nhar, por que en -
ten do que esta Câ ma ra tem uma mis são de fun da -
men tal im por tân cia: fis ca li zar a re gu la ção e o aces so 
ao se tor far ma cêu ti co. Essa ma té ria diz res pe i to, re -
pi to, a cada bra si le i ro. De cre to é tran si tó rio; lei é per -
ma nen te.

Digo a V. Exªs que re co men da rei o voto “sim” por 
uma ra zão: por que ace i tei as ex pli ca ções do Lí der
Alo i zio Mer ca dan te. Embo ra S. Exª re co nhe ça que a
pon de ra ção que eu fiz era jus ta e cor re ta, no sen ti do
de evi tar o pe ri go ou o ris co da ins ta la ção de um bal -
cão de ne gó ci os no caso de não se ter pes so as qua li -
fi ca das do pon to de vis ta pro fis si o nal e mo ral para in -
te grar esta Câ ma ra, o Se na dor in for mou-me que, não
cor rer esse ris co sig ni fi ca ria, por ou tro lado, de vol ver
essa ma té ria à Câ ma ra dos De pu ta dos. S. Exª con -
cor da com a jus te za da mi nha pro pos ta, mas pon de ra 
que se a ma té ria vol tar à Câ ma ra tra va rá a pa u ta e
obs ta cu li za rá a tra mi ta ção da Re for ma Tri bu tá ria.

O meu Par ti do tem res sal vas, pro pos tas e
emen das à Re for ma da Pre vi dên cia e à Re for ma Tri -
bu tá ria, mas não quer im pe dir nem re tar dar. Esse
ges to de i xa cla ro que es ta mos dan do uma con tri bu i -
ção aos in te res ses do País no caso des ta MP que tra -
ta da sa ú de no Bra sil; e no caso de apro var mos, com
o nos so voto, sem a in clu são da nos sa pre o cu pa ção,
é para evi tar que a ma té ria tra ve na Câ ma ra dos De -
pu ta dos a pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, la men ta vel men te, este pro je to de con ver -
são está ei va do de ví cio, além de con ter uma fla gran -
te ile ga li da de que é o art. 11. Isso de ve ria le var este
Se na do a re je i tá-lo, o que ob vi a men te não vai ocor rer.

Não du vi do das in ten ções do Go ver no. O Lí der 
Alo i zio Mer ca dan te teve a gen ti le za de me mos trar
a lei. Não há nada de in con fes sá vel, o Go ver no está
agin do de má-fé e vi o la fla gran te men te a lei com -
ple men tar já lida pelo Se na dor Alme i da Lima que
veda ex pres sa men te a in clu são de ma té ria es tra -
nha. Então ne nhum Se na dor ou Se na do ra aqui pre -
sen te vai me con tes tar. Isso fere ou não a lei com -
ple men tar? Se al guém me dis ser que não fere, eu
me sen to e voto a fa vor.

Srªs e Srs. Se na do res, vou re ler a Lei nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra -
ção de leis:

Art. 7º. (...)
Inci so II:
II – a lei não con te rá – é im pe ra ti vo,

Srs. Se na do res, não é fa cul ta ti vo – ma té ria 
es tra nha a seu ob je to ou a este não vin cu -
la da por afi ni da de, per ti nên cia ou co ne -
xão;

Não há afi ni da de, per ti nên cia ou co ne xão en -
tre uma lei que tra ta de me di ca men tos e o que diz
res pe i to a con tas com a Pe tro brás. É ile gal, Sr. Pre -
si den te. Como é que le gis la do res des te País, do Se -
na do da Re pú bli ca, ad mi tem ex pres sa men te –
quan do vêm ao mi cro fo ne o re co nhe cem – ou por
omis são, pelo si lên cio, que es ta mos vo tan do uma
ile ga li da de? Que País é este, meu Deus do céu?
Esta mos aqui para brin car? É por isso que digo, em
to dos os au di tó ri os, que mu i tas ve zes eu me sin to
um pe i xe fora d’água na po lí ti ca, Sr. Pre si den te. Isso 
é ile gal, o Se na do Fe de ral não po de ria apro var. Não
ju ra mos de fen der a Cons ti tu i ção e as leis? Nos so ju -
ra men to é de brin ca de i ri nha? É de men ti ri nha? Não, 
levo as co i sas a sé rio. Re ce bi vo tos de 500 mil ama -
zo nen ses que sa bem que sou sé rio, que es tou aqui
para cum prir, de sem pe nhar meu man da to com se ri -
e da de. Então, se algo é ile gal, não vai re ce ber meu
voto. 

Sr. Pre si den te, há ou tras co i sas tam bém que me 
pre o cu pam. Uma de las, con for me eu já dis se, é o Po -
der Le gis la ti vo de le gar ao Exe cu ti vo com pe tên cia
para fa zer a com po si ção da Câ ma ra de Re gu la ção do 
Mer ca do de Me di ca men to (CMED)* como qui ser, ou
seja, quan tos mem bros, en ti da des re pre sen ta das
nes sa câ ma ra, ou ape nas fun ci o ná ri os de mis sí ve is
ad nu tum, no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca
com to dos es ses po de res? Não sei quem são e quan -
tos são os mem bros. O Con gres so Na ci o nal está dan -
do essa de le ga ção ao Exe cu ti vo. Não se tra ta de des -
con fi an ça ao Pre si den te da Re pú bli ca. Faço leis per -
ma nen tes não im por ta se seja o Fer nan do Hen ri que
Car do so, Lula da Sil va ou o João de Sou za. Hoje é um 
Pre si den te sé rio, res pe i tá vel; e se ama nhã não for?
Vou de le gar a ele esse po der? Não, não de le go a nin -
guém. 

Sr. Pre si den te, há ou tras co i sas. No §9º do
art.4º dis põe-se: “ex cep ci o nal men te o Con se lho de
Mi nis tros po de rá au to ri zar um re a jus te po si ti vo de
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pre ços ou de ter mi nar um ajus te ne ga ti vo em 31 de
agos to de 2003”. Em pri me i ro lu gar, isso é uma
enor me dose de ar bí trio. O Con se lho de Mi nis tros
se re ú ne sem cri té rio al gum e de ter mi na a re du ção
de pre ço de re mé dio. Além do ar bí trio, a mar gem de
ri dí cu lo. O Con se lho de Mi nis tros, sob a pre si dên cia 
do Pre si den te da Re pú bli ca, de ci de re du zir em 10% 
o pre ço do eli xir pa re gó ri co. Que País é este, Sr.
Pre si den te?

Peço tam bém à Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca que tome cu i da do com a re da ção das leis.
Há téc ni cos com pe ten tes. No in ci so II, Sr. Pre si den te:
dro ga ria, es ta be le ci men to des ti na do a dis pen sa ção e 
co mér cio de dro ga. O que é dis pen sa ção? Não sei!

No §9º do art. 4º: ten do como re fe rên cia o pre ço
fa bri can te. O que é pre ço fa bri can te? Se al guém sou -
ber, ex pli que-me, por que não sei! O que é pre ço fa bri -
can te, Se na dor Gil ber to Mes tri nho?

No pa rá gra fo úni co do art. 8º: a re cu sa, omis são, 
en ga no si da de ou re tar da men to. Que di a bo é en ga no -
si da de, Sr. Pre si den te?

Sr. Pre si den te, li be ro a mi nha ban ca da, mas eu
te nho que vo tar con tra! Te nham san ta pa ciên cia!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do como mu i to
im por tan te a pre sen ça e a aten ção que os de ma is Se -
na do res têm dado a esta ma té ria, que diz res pe i to à
as sis tên cia far ma cêu ti ca no Bra sil, que diz res pe i to
ao novo mar co re gu la tó rio da po lí ti ca far ma cêu ti ca
bra si le i ra. Não é uma ma té ria sim ples que o Se na do
Fe de ral está vo tan do nes te mo men to. É uma ma té ria
que en vol ve co nhe ci men to téc ni co, res pon sa bi li da de
po lí ti ca, pro te ção da so ci e da de e res pe i to à in dús tria
far ma cêu ti ca que atua no Bra sil.

Sr. Pre si den te, sou da que les que acre di ta que a
in dús tria far ma cêu ti ca tem sido des con si de ra da em
sua im por tân cia his tó ri ca na re la ção com os go ver nos 
e com a so ci e da de. E acre di to que, ao mes mo tem po,
os go ver nos bra si le i ros até hoje não con se gui ram es -
ta be le cer uma po lí ti ca de as sis tên cia far ma cêu ti ca
cor re ta para a so ci e da de. Inven ta ram uma sé rie de
ar ti fí ci os e de de ba tes com a so ci e da de, por ta ri as,
leis que fa la vam de al ter na ti va para a me lho ria do
con su mo, mas há uma per da efe ti va de con su mo de
me di ca men tos pela so ci e da de bra si le i ra. De ve ría mos 

pres tar mu i ta aten ção nas pro pa gan das en ga no sas
que nor te a ram o se tor, que tem uma mo vi men ta ção
de mais ou me nos US$20 bi lhões por ano. Por tan to,
não é ma té ria sim ples de ser tra ta da e de ba ti da no
Se na do Fe de ral.

Nes te mo men to, se per gun tás se mos à in dús tria
far ma cêu ti ca, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o
que pen sa da ma té ria, se gu ra men te res pon de ria que
dis cor da por que está em jogo a ca pa ci da de de so bre -
vi vên cia e o aces so ao re tor no fi nan ce i ro que in ves te
no Bra sil. Te nho a mais ab so lu ta tran qüi li da de de que
se tra ta de uma ma té ria cor re ta, uma ma té ria que leva 
em con ta os in te res ses do Go ver no e be ne fi cia a so ci -
e da de con su mi do ra. De ve ría mos re fle tir so bre o
tema.

Ou tro as pec to que jul go re le van te na ma té ria é
bá si co para quem en ten de de me di ca men tos. Um
pro du to ven di do nas dro ga ri as tem mé dia de oito dias
de uso, de zes se is com pri mi dos. O mé di co re ce i ta um
com pri mi do de doze em doze ho ras; o ci da dão com -
pra. A in dús tria, en ten den do que hou ve com pe ti ção,
que hou ve des gas te na mar gem de lu cro, pode, nas
re gras atu a is da Lei nº 6.360, cri ar um pro du to com
qua tor ze com pri mi dos e co brar um pre ço ma i or. Esta
me di da pro vi só ria per mi te que a Câ ma ra de Me di ca -
men tos es ta be le ça um con tro le ba se a do no peso quí -
mi co do pro du to me di ca men to so. É uma me di da, de
fato, mo ra li za do ra.

Ou tro pon to re le van te é que, no mo men to de im -
por tar mos um pro du to, ace i tar a dis tri bu i ção de um
me di ca men to no Bra sil, o que há em voga? Por exem -
plo, no caso do Gli vec*, me di ca men to uti li za do no tra -
ta men to da le u ce mia, uma ONG en ten deu que o me -
di ca men to era fun da men tal e te ria de ser apro va do
ime di a ta men te. Re cor reu à Jus ti ça, que de ter mi nou a 
li be ra ção ime di a ta, e o Mi nis té rio da Sa ú de foi obri ga -
do a com prá-lo. Se quer o país de ori gem da que le pro -
du to, a Su í ça, ti nha au to ri za do a sua uti li za ção e li be -
ra do a ven da dele, se quer o Go ver no ame ri ca no,
gran de cen tro con su mi dor mun di al, ti nha au to ri za do a 
li be ra ção da que le pro du to.

Por tan to, te mos de pa rar e re fle tir so bre essa
ma té ria, que é re le van te e cons ti tui novo mar co re gu -
la tó rio da as sis tên cia far ma cêu ti ca no Bra sil. Essa
dis cus são em nos so Go ver no avan ça, des pren den -
do-se de ví ci os que es ta vam por trás da Câ ma ra de
Me di ca men tos do Mi nis té rio da Sa ú de.

Se ob ser var mos o de ba te que o Se na do Fe de -
ral tem tra va do na Co mis são de Assun tos So ci a is, da
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qual par ti ci pei no ano pas sa do. Na que la oca sião hou -
ve um es cân da lo: os téc ni cos da Agên cia Na ci o nal de 
Vi gi lân cia Sa ni tá ria dis se ram que 38% dos pro du tos
me di ca men to sos que es ta vam cir cu lan do no Bra sil
não ha via cor res pon dên cia en tre a fór mu la apre go a -
da pelo la bo ra tó rio que os ven dia e a fór mu la en con -
tra da nos es tu dos téc ni cos. Te mos que dar re le vân cia
a isso.

O Go ver no está sub me ten do ao Se na do Fe de -
ral ma té ria da ma i or se ri e da de, da mais alta res pon -
sa bi li da de. Te nho cer te za de que esta Casa dará o
seu voto de con fi an ça no avan ço da po lí ti ca re gu la tó -
ria e po de rá de mons trar que este Go ver no tem o de -
ver de fa zer uma re vi são, de uma po lí ti ca de as sis tên -
cia far ma cêu ti ca que al can ce a po pu la ção mais po -
bre, que foi es que ci da por qual quer me di da dos Go -
ver nos an te ri o res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, essa ques -
tão de “emen das Fran kens te in” é mu i to uti li za da no
pro ces so le gis la ti vo. Po rém, con fes so que, ape sar de
ser no va to nes se Par la men to, não con si de ro a
“emen da Fran kens te in” em bu ti da na me di da pro vi só -
ria o me lhor ca mi nho. Se cun dan do o Se na dor Tas so
Je re is sa ti, eu gos ta ria que o Lí der Alo i zio Mer ca dan te 
e a Li de ran ça do Go ver no ex pli cas sem me lhor o que
é o Pips, pro gra ma apro va do aqui. Esse é um pro gra -
ma de mil e uma uti li da des. Gos ta ria de ob ter in for ma -
ções so bre ele, para ter mais se gu ran ça ao vo tar ou -
tras pon tos des sa ma té ria. 

Sei que a dis po si ção re la ti va à Pe tro bras tra ta
de ma té ria ro ti ne i ra, que não tem mu i ta im por tân cia
nes se mo men to da dis cus são. Qu e re mos que o Pips,
já apro va do aqui, seja mais bem ex pli ca do, para que
pos sa mos con ti nu ar essa dis cus são.

Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, se ria in te res san te
V. Ex.ª ex pli car o que é o Pips. 

Cha mo a aten ção para o com por ta men to par ti -
dá rio: o PT sem pre foi con tra o ex ces so de me di das
pro vi só ri as; o PT sem pre foi con tra o uso de “emen -
das Fran kens te in”. Nada como um dia após o ou tro.
Ago ra o PT está usan do “emen das Fran kens te in” em -
bu ti das em me di das pro vi só ri as.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, fico mu i to tris te quan do te -
nho que dis cor dar do Lí der do meu Par ti do, Se na dor
José Agri pi no. Fico mu i to tris te – re pi to –, por que S.
Ex.ª é um gran de Lí der, mas, con fes so que ele de ve -
ria ou vir a sua Ban ca da para to mar a de ci são. Mas
não vou de sa gra dá-lo. Vo ta rei, nes se caso, de acor do
com a sua ori en ta ção, em bo ra en ten da que o art. 11
seja uma afron ta à téc ni ca le gis la ti va e à le ga li da de. O 
Lí der do Go ver no e o Lí der do PT de ve ri am acon se -
lhar o Pre si den te da Re pú bli ca a su pri mir esse item, e 
apro va ría mos, a qual quer mo men to, o en con tro de
con tas da Pe tro bras com o Go ver no. Afi nal de con tas,
a Pe tro brás é do Go ver no; o Go ver no é o seu ma i or
aci o nis ta; man da na Pe tro bras. Então, por que essa
lei? É por que o Go ver no não tem for ça para di zer: pa -
gue o que deve à União? De ve ria ter; se não tem, está 
sem au to ri da de.

Te nho todo o in te res se de apo i ar ini ci a ti vas do
Go ver no que se jam úte is ao Bra sil e que ro fazê-lo
sem pre, mas as sim não é pos sí vel. Qu e ro di zer ao
meu Lí der que me abs te rei de vo tar em aten ção a S.
Ex.ª. Na re a li da de, o meu voto se ria con tra.

Mas que ro ain da di zer que no pro ble ma sus ci ta -
do pelo Se na dor Tas so Je re is sa ti, do mi cro cré di to, se
cri ar um fun do de in ves ti men tos que vai ter po der
para re a li zar tudo, obras pú bli cas, in clu si ve sem li ci ta -
ção, sem co i sa al gu ma, é um des res pe i to ao Con -
gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, V. Ex.ª, que tem sido mu i to ze lo -
so não só como Pre si den te da Re pú bli ca, mas tam -
bém como Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, ha ve -
rá de con cor dar que es sas co i sas não po dem ocor rer, 
não de vem ocor rer. V. Exª, fi gu ra ex po nen ci al nes te
País, não pode ace i tar que me di das pro vi só ri as que
fe rem leis com ple men ta res – con for me foi dito cla ra -
men te mais de uma vez – se jam vo ta das. Não po dem
ser ace i tas pela Co mis são nem pela Mesa, que tem o
po der de re cu sá-las.

Em aten ção a V. Ex.ª, que está sub me ten do a
ma té ria à vo ta ção, e ao Lí der do meu Par ti do, vou
abs ter-me de vo tar. 

Peço a aten ção dos Lí de res do Go ver no. É pre -
ci so que S. Ex.ªs nos aju dem para que pos sa mos aju -
dá-los.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de fa lar para ori en tar a Ban ca da.
Não sei se a dis cus são ain da con ti nua.

O Se na dor Ro me ro Jucá fez o que era pos sí vel.
Com a ma es tria de sem pre, re la tou a ma té ria. S. Exª
ou viu quem po de ria ou vir e de i xou de ou vir quem não
po dia ou vir. Con sa gra mos, sem dú vi da, al guns avan -
ços que vêm des de a Câ ma ra dos De pu ta dos. O re a -
jus te anu al a par tir de mar ço será fe i to pelo IPCA e
pela Câ ma ra de Re gu la ção. Hou ve, Sr. Pre si den te, a
de fi ni ção de pro ce di men tos den tro da pró pria Anvi sa
com re la ção ao re gis tro de re mé di os e à de fi ni ção de
pre ços. A re co men da ção que pas sa mos à Ban ca da
do PMDB é a de que apro ve o re la tó rio, de au to ria do
Se na dor Ro me ro Jucá que re fe ren da, que ho mo lo ga,
o pro je to de con ver são. 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, úl ti mo ora dor.

S. Ex.ª dis põe de cin co mi nu tos. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do orar -
dor.) – Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro es -
cla re cer o art. 11. Nes ta Le gis la tu ra, em vá ri as ma té -
ri as co ne xas, in tro du zi mos te mas de in te res se na ci -
o nal por acor do des te Ple ná rio. Por exem plo, a re -
pac tu a ção da dí vi da do se tor da agri cul tu ra fa mi li ar
foi fe i ta em uma me di da pro vi só ria que não tra ta va
ori gi nal men te des sa ma té ria, por en ten der que o
cam po de abran gên cia da que le tema per mi tia ao
Se na do Fe de ral avan çar numa ma té ria de am plo al -
can ce so ci al. 

De que tra ta o art. 11?
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, des de

agos to de 1977, exis te a Lei nº 9.478, que em seu art.
74 es ta be le ce:

Art. 74. A Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o -
nal pro ce de rá ao le van ta men to com ple to de
to dos os cré di tos e dé bi tos re cí pro cos da
União e da PETROBRAS, abran gen do as
di ver sas con tas de obri ga ções re cí pro cas e
sub sí di os, in clu si ve os re la ti vos à de no mi na -
da Con ta Pe tró leo, De ri va dos e Álco ol (...)

Esta be le ce, ain da, que nes se en con tro de con -
tas, a li qui da ção, pelo Te sou ro Na ci o nal, po de rá ser
fe i ta na for ma de tí tu los. 

A Pe tro bras é uma au tar quia, mas tam bém
uma so ci e da de anô ni ma, e só uma lei po de ria es ta -

be le cer esse en con tro de con tas. No en tan to, des de
1997 esse en con tro não foi fe i to. O que essa me di da
pro vi só ria in tro duz é um pra zo li mi te para a Pe tro -
bras – ju lho do ano que vem – para o en con tro de
con tas en tre a União, a ma i or aci o nis ta, e a Pe tro -
bras, que é uma so ci e da de anô ni ma, mas tam bém
uma au tar quia. 

Por tan to, eu di ria que ape nas a de fi ni ção de um
pra zo li mi te não tem qual quer re le vân cia a não ser
apli car uma lei já exis ten te. Não há ne nhu ma ma té ria
que não seja trans pa ren te, pú bli ca e que este Ple ná -
rio não pos sa vo tar com to tal co nhe ci men to.

Qu an to à se gun da ques tão men ci o na da, que ro
aqui elo gi ar a ati tu de do PFL, por que apre sen tou uma 
ques tão de mé ri to re le van te: a com po si ção do Con se -
lho. Escla re ce mos, no mé ri to, a ques tão – a com po si -
ção dos Mi nis tros e a com po si ção téc ni ca – e o Lí der
José Agri pi no, mais uma vez, de mons tran do gran de
es pí ri to pú bli co e res pon sa bi li da de com o País, dis se
que vo ta rá a fa vor da ma té ria por que aque la ques tão
pre li mi nar que era me ri tó ria foi de vi da men te es cla re -
ci da.

Há ques tões de me nor al can ce como, por exem -
plo, a da des ti na ção. É a arte de des ti nar. É a de fi ni -
ção do que é dro ga ria. Pri me i ro, que é apro pri a da na
de fi ni ção da fun ção do es ta be le ci men to co mer ci al,
mas são qua tro itens da de fi ni ção dos es ta be le ci men -
tos que vão ser de po is cons tru í dos ao lon go da lei.
Não pre ju di ca em nada a dis cus são de mé ri to de uma 
ma té ria des sa na tu re za.

Gos ta ria de cha mar a aten ção da que les que,
até este mo men to, es tão con trá ri os e pre ten dem vo -
tar con tra. Espe ro que não seja por essa ques tão da
Pe tro bras, que está de vi da men te es cla re ci da:
fixa-se um pra zo de uma lei já exis ten te, ne ces sá ria
ao en con tro de con tas en tre uma em pre sa e a União. 
A ques tão de fun do é de que lado es ta mos na his tó -
ria. Assim como eu dis se que era Lí der no úl ti mo dia
da ses são le gis la ti va e ha via uma obs tru ção em cur -
so, o en tão Mi nis tro da Sa ú de, que era can di da to a
Pre si den te da Re pú bli ca, li gou-me e pe diu para apo -
i ar a Anvi sa. Eu dis se que, ape sar da pre cá ria dis -
cus são, vol ta ría mos a dis cu tir no fu tu ro e apro va ría -
mos, por que mi lhões de pes so as no País de pen dem
de uma de ci são como essa. Há um abu so des se oli -
go pó lio do se tor far ma cêu ti co no mun do in te i ro. O
Go ver no an te ri or, em al guns mo men tos, fez o en -
fren ta men to cor re to, como a ar ti cu la ção do Bra sil
com a Áfri ca do Sul e a Índia para a pro du ção de ge -
né ri cos na ques tão da Aids, e nós ba ra te a mos o cus -
to não só no Bra sil como em ou tros pa í ses. Isso é po -
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lí ti ca pú bli ca, isso é ir ao en con tro da sa ú de, isso é a
re gu la ção do Esta do.

Por tan to, quan do essa lei fala em bar re i ras à en -
tra da, lem bro a im por tân cia que foi a im por ta ção de
ge né ri cos. Foi uma dis pu ta du rís si ma que fi ze mos em 
de fe sa da vida, com pa tí vel com o in te res se pú bli co. E
é dis so que tra ta esta me di da pro vi só ria.

Qu e ro aqui re a fir mar que é ver da de, sim, que a
fór mu la não é ade qua da para a cor re ção de pre ços.
Mas não te mos, até hoje, no País um ín di ce es pe cí fi -
co para re mé di os. Por isso o com pro mis so que foi as -
su mi do. O Re la tor Ro me ro Jucá, mais uma vez, exer -
ceu a sua com pe tên cia. Qu e ro des ta car aqui os Se -
na do res Osmar Dias e Ney Su as su na, que fo ram ao
meu ga bi ne te e na pri me i ra hora le van ta ram pro ble -
mas de mé ri to, o pro ble ma do pra zo do lan ça men to
dos pro du tos. O com pro mis so é de que em 30 dias
será re gu la men ta do e o pra zo será de, no má xi mo, 90 
dias. Então, foi aten di do. Não o de cur so de pra zo, por -
que a in dús tria que ria 5 dias e nes te pra zo não há
como ava li ar o lan ça men to de um pro du to. Ago ra a
Agên cia tem tem po, mas a in dús tria tem a se gu ran ça
do pra zo má xi mo de 90 dias. Pen so que de mos um
pas so cor re to, na me di da exa ta, e o Se na dor con tri -
bu iu de ci si va men te para isso.

Qu an to à ques tão da fór mu la, não te mos um in -
de xa dor. Não é pos sí vel, como a in dús tria quer, do la -
ri zar pre ço de re mé dio num País em que a po pu la ção
re ce be em real, o sa lá rio é em real e a ma té ria-pri ma
não é 100% em dó lar. Então, não se pode uti li zar um
ín di ce como o IPA (Índi ce de Pre ços por Ata ca do),
que é o ín di ce mais sen sí vel ao dó lar. Por isso o IPCA
(Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor Ampli a do) 
é o in de xa dor pro vi só rio, mas se agre gou às va ri a -
ções dos com po nen tes do in su mo a pro du ti vi da de, a
bar re i ra à en tra da, um con jun to de com po nen tes,
com o com pro mis so fir ma do pelo re la tor de tra ba lhar
pe las di ver sas ca te go ri as de pro du tos.

Por tudo isso, pe los epi só di os re cen tes, pelo
abu so de pre ços e pela ne ces si da de, o Se na dor Ney
Suss su na co lo ca uma ques tão re le van te: pre ci sa mos
de in ves ti men to nes se se tor, in clu si ve de um se tor de
quí mi ca fina, que não te mos, na pro du ção de ma té ri -
as-pri mas. Isso é mu i to im por tan te para o País ge rar
em pre go, mas te mos que equi li brar o in ves ti men to e o 
em pre go com o abu so no mar ke ting, na co mer ci a li -
za ção e, so bre tu do, na po lí ti ca de pre ços, como acon -
te ceu ago ra com os 150 re mé di os que ti ve ram seus
pre ços re du zi dos, exa ta men te por que essa me di da
pro vi só ria está em cur so.

Por tan to, em de fe sa da sa ú de pú bli ca – que, te -
nho cer te za, é o que pre do mi na nes te Ple ná rio –, te -

nho ab so lu ta con vic ção de que este País tem po lí ti -
ca, que vai além des te Go ver no. Em me di das to ma -
das no pas sa do, ga nha mos cre di bi li da de in ter na ci o -
nal exa ta men te por uma com bi na ção di fí cil en tre o
in te res se pú bli co, o equi lí brio do con tra to e a ne ces -
si da de de re mu ne ra ção da in dús tria. Mas o que tem
de se pri o ri zar num se tor como este é a de fe sa da
vida. Por isso o Esta do tem que fis ca li zar, nor ma ti zar 
e re gu lar, aten den do às pre o cu pa ções apre sen ta -
das pe los Se na do res.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra -

do o en ca mi nha men to de vo ta ção.
Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são que

tem pre fe rên cia re gi men tal.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Pre ju di ca da a me di da pro vi só ria e as emen das

a ela ofe re ci das.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Absten ção.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –

Absten ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apro va do, 

com o voto con tra...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de vo ta ção, com o apo i a -
men to re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O no bre
Se na dor Arthur Vir gí lio pede ve ri fi ca ção de vo ta ção.
Sen do re gi men tal a so li ci ta ção, V. Exª será aten di do.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -
con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa e nos ga bi -
ne tes que com pa re çam ao ple ná rio. Esta mos pro ce -
den do a uma vo ta ção no mi nal.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de quo rum.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB en ca mi nha o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Enquan to
o com pu ta dor não está dis po ni bi li za do para a vo ta -
ção, que ro co mu ni car a Casa a res pe i to de uma de ci -
são sin gu lar de um juiz, in ter fe rin do na tra mi ta ção de
ma té ria sub me ti da ao Se na do Fe de ral. Hoje, em re u -
nião com to dos os Lí de res da Casa, a Mesa ado ta rá
as se guin tes me di das:

1) Ime di a ta in ter po si ção de agra vo de
ins tru men to pe ran te o Tri bu nal Re gi o nal Fe -
de ral da 1ª Re gião;

2) apre sen ta ção de con tes ta ção na
ação;
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3) Inter po si ção de uma re pre sen ta ção
pe ran te a Cor re ge do ria do Tri bu nal Re gi o nal 
Fe de ral da 1ª Re gião, em ra zão do abu so
de au to ri da de per pe tra do pelo MM. Juiz,
que sus pen deu o pro ces so de in di ca ção
para car go de Mi nis tro do Tri bu nal de Con -
tas da União;

4) De acor do com to das as Li de ran -
ças, apre sen ta ção de pro je to de lei, al te ran -
do a re da ção da Lei da Ação Po pu lar, de
for ma que, em se tra tan do de atos pra ti ca -
dos pelo Se na do Fe de ral, a com pe tên cia
seja do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, V. Exª aca bou de ler uma de ci são da
Mesa?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não. Le -
mos uma ori en ta ção das me di das que vão ser to ma -
das e de ci di das, hoje, com to dos os Lí de res da Casa
no Ga bi ne te da Pre si dên cia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
De po is, vol ta rá o tema à dis cus são no ple ná rio?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Cla ro.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Está bem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para
apre sen ta ção do pro je to de lei, te re mos de vol tar ao
ple ná rio.

Per gun to se os Srs. Lí de res que rem ori en tar as
suas ban ca das na vo ta ção no mi nal?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a Li de ran ça do PMDB re co men da o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PMDB
vota “sim”. 

O PT como vota, Se na dor Tião Vi a na?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL– ES) – Sr.
Pre si den te, o Blo co PT, PL, PSB e PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – “Sim”. E o
PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com as
res sal vas apre sen ta das, Sr. Pre si den te, o PFL re co -
men da o voto “sim”.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, o PPS re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – PPS ma -
ni fes ta o voto “sim”.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, o PDT li be ra a Ban ca da. O meu voto é
“não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PDT li -
be ra a Ban ca da.

E como vota o PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB re co men da o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O PSDB
vota “não”.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, o Go ver no re co men da o voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Go ver -
no re co men da o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

Mais uma vez, peço aos Srs. Se na do res que se
en con tram nos seus ga bi ne tes e em ou tras de pen -
dên ci as da Casa que com pa re çam ao ple ná rio. Esta -
mos pro ce den do a uma vo ta ção no mi nal para o Pro -
je to de Lei de Con ver são da Me di da Pro vi só ria 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 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.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – So li ci to ao Se na -
dor Mar ce lo Cri vel la, que se en con tra nas de pen -
dên ci as da Casa, que ve nha vo tar e a V. Exª, Sr.
Pre si den te, que lhe con ce da uma be ne vo lên cia de
dois mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – To dos os
Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se a apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 44 Srs. Se na do res; e NÃO 12.

Hou ve 07 Absten ções.

To tal: 63 vo tos.

O pro je to foi apro va do.

Fi cam pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as
emen das a ela ofe re ci das.

So bre a mesa, re da ção fi nal para a qual va mos
re ce ber as su ges tões do Se na dor Jef fer son Pé res a
fim de me lho rar seu tex to. Se as sim não o fi zés se mos, 
te ría mos que in clu ir no di ci o ná rio a pa la vra en ga no si -
da de, por que não é di ci o na ri za da.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ape nas para sa ber se foi fe i ta a
cor re ção no § 9º do art. 4º. Onde há “ex cep ci o nal -
men te o Con se lho de Mi nis tros po de rá” deve en trar: 
“ex cep ci o nal men te o Con se lho de Mi nis tros da
CMED po de rá”, por que se re fe re es pe ci fi ca men te à 
CMED. So li ci to, Sr. Pre si den te, que essa cor re ção
seja fe i ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ro me ro Jucá, a cor re ção já ha via sido fe i ta, uma vez
que o pa re cer é fa vo rá vel e pro põe a ade qua ção da
re da ção do § 9º do art. 4º do pro je to de lei de con ver -
são. V. Exª foi aten di do.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal que será lida pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.214, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 23, de 2003 (Me di da Pro vi -
só ria nº 123, de 2003).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei de Con ver são nº 23, de 2003 (Me di -
da Pro vi só ria nº 123, 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 den ci as.

ANEXO AO PARECER Nº  , DE 2003

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce nor mas de re gu la ção

do se tor far ma cêu ti co, com a fi na li da de de pro mo ver
a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la ção, por meio de
me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta de me di ca men -
tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Art. 2º Apli ca-se o dis pos to nes ta lei às em pre -
sas pro du to ras de me di ca men tos, às far má ci as e dro -
ga ri as, aos re pre sen tan tes, às dis tri bu i do ras de me di -
ca men tos, e, de igual modo, a qua is quer pes so as ju rí -
di cas de di re i to pú bli co ou pri va do, in clu si ve as so ci a -
ções de en ti da des ou pes so as, cons ti tu í das de fato
ou de di re i to, ain da que tem po ra ri a men te, com ou
sem per so na li da de ju rí di ca, que, de al gu ma ma ne i ra,
atu em no se tor far ma cêu ti co.

Art. 3º Para efe i tos des ta lei, são ado ta das as
se guin tes de fi ni ções:

I  – far má cia  – es ta be le ci men to de ma ni pu la ção 
de dro gas ma gis tra is e ofi ci na is, de co mér cio de dro -
gas, me di ca men tos, in su mos far ma cêu ti cos e, cor re -
la tos, com pre en den do o de dis pen sa ção e o de aten -
di men to pri va ti vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual -
quer ou tra equi va len te de as sis tên cia mé di ca, nos
ter mos do in ci so X do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de
de zem bro de 1973;

II  –  dro ga ria  – es ta be le ci men to des ti na do à
dis pen sa ção e co mér cio de dro gas, me di ca men tos,
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in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos em suas em ba la -
gens ori gi na is, nos ter mos do in ci so XI do art. 4º da
Lei nº 5.991, de 1973;

III  – re pre sen tan te e dis tri bu i dor  – em pre sa que 
exer ça di re ta ou in di re ta men te o co mér cio ata ca dis ta
de dro gas, me di ca men tos em suas em ba la gens ori gi -
na is, in su mos far ma cêu ti cos e de cor re la tos, nos ter -
mos do in ci so XVI do art. 4º da Lei nº 5.991, de 1973;

 IV  – me di ca men to  – todo pro du to far ma cêu ti -
co, tec ni ca men te ob ti do ou ela bo ra do, com fi na li da de
pro fi lá ti ca, cu ra ti va, pa li a ti va ou para fins de di ag nós -
ti co, nos ter mos do in ci so II do art. 4º da Lei nº 5.991,
de 1973; e

 V  – em pre sas pro du to ras de me di ca men tos –
es ta be le ci men tos in dus tri a is que, ope ran do so bre
ma té ria-pri ma ou pro du to in ter me diá rio, mo di fi -
cam-lhes a na tu re za, o aca ba men to, a apre sen ta ção
ou a fi na li da de do pro du to, ge ran do, por meio des se
pro ces so, me di ca men tos.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ram-se às em pre sas
pro du to ras de me di ca men tos os es ta be le ci men tos
im por ta do res de me di ca men tos de pro ce dên cia es -
tran ge i ra que têm re gis tros dos res pec ti vos pro du tos
im por ta dos jun to à Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria  – ANVISA.

Art. 4º As em pre sas pro du to ras de me di ca men -
tos de ve rão ob ser var, para o ajus te e de ter mi na ção
de seus pre ços, as re gras de fi ni das nes ta lei, a par tir
de sua pu bli ca ção, fi can do ve da do qual quer ajus te
em de sa cor do com esta lei.

§ 1º O ajus te de pre ços de me di ca men tos será
ba se a do em mo de lo de teto de pre ços cal cu la do com
base em um ín di ce, em um fa tor de pro du ti vi da de e
em um fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos in tra-se tor e
en tre se to res.

§  2º O ín di ce uti li za do, para fins do ajus te pre -
vis to no § 1º, é o Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao Con su -
mi dor Amplo  – IPCA, cal cu la do pelo Insti tu to Bra si le i -
ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca  – IBGE.

§  3º O fa tor de pro du ti vi da de, ex pres so em per -
cen tu al, é o me ca nis mo que per mi te re pas sar aos
con su mi do res, por meio dos pre ços dos me di ca men -
tos, pro je ções de ga nhos de pro du ti vi da de das em -
pre sas pro du to ras de me di ca men tos.

§ 4º O fa tor de ajus te de pre ços re la ti vos, ex -
pres so em per cen tu al, é com pos to de duas par ce las:

I  – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti -
vos in tra-se tor, que será cal cu la da com base no po der 
de mer ca do, que é de ter mi na do, en tre ou tros, pelo

po der de mo no pó lio ou oli go pó lio, na as si me tria de in -
for ma ção e nas bar re i ras à en tra da; e

II  – a par ce la do fa tor de ajus te de pre ços re la ti -
vos en tre se to res, que será cal cu la da com base na
va ri a ção dos cus tos dos in su mos, des de que tais cus -
tos não se jam re cu pe ra dos pelo côm pu to do ín di ce
pre vis to no § 2º des te ar ti go.

§ 5º Com pe te à Câ ma ra de Re gu la ção do Mer -
ca do de Me di ca men tos  – CMED, cri a da pelo art. 5º
des ta Lei, pro por cri té ri os de com po si ção dos fa to res
a que se re fe re o § 1º, bem como o grau de de sa gre -
ga ção de tais fa to res, seja por pro du to, por mer ca do
re le van te ou por gru pos de mer ca dos re le van tes, a
se rem re gu la das até 31 de de zem bro de 2003, na for -
ma do art. 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 6º A CMED dará trans pa rên cia e pu bli ci da de
aos cri té ri os a que se re fe rem os §§ 1º e 2º des te ar ti go.

§ 7º Os ajus tes de pre ços ocor re rão anu al -
men te.

§ 8º O pri me i ro ajus te, com base nos cri té ri os
es ta be le ci dos nes ta lei, ocor re rá em mar ço de 2004,
con si de ran do-se, para efe i to des se ajus te:

I – o pre ço fa bri can te do me di ca men to em 31 de
agos to de 2003; e

II – o IPCA acu mu la do a par tir de se tem bro de
2003, in clu si ve.

§ 9º Excep ci o nal men te, o Con se lho de Mi nis tros 
da CMED po de rá au to ri zar um ajus te po si ti vo de pre -
ços ou de ter mi nar um ajus te ne ga ti vo em 31 de agos -
to de 2003, ten do como re fe rên cia o pre ço fa bri can te
em 31 de mar ço de 2003.

Art. 5º Fica cri a da a Câ ma ra de Re gu la ção do
Mer ca do de Me di ca men tos – CMED, do Con se lho de
Go ver no, que tem por ob je ti vos a ado ção, im ple men -
ta ção e co or de na ção de ati vi da des re la ti vas à re gu la -
ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos, vol ta -
dos a pro mo ver a as sis tên cia far ma cêu ti ca à po pu la -
ção, por meio de me ca nis mos que es ti mu lem a ofer ta
de me di ca men tos e a com pe ti ti vi da de do se tor.

Pa rá gra fo úni co. A com po si ção da CMED será
de fi ni da em ato do Po der Exe cu ti vo.

Art. 6º Com pe te à CMED, den tre ou tros atos ne -
ces sá ri os à con se cu ção dos ob je ti vos a que se des ti -
na esta lei:

I – de fi nir di re tri zes e pro ce di men tos re la ti vos à
re gu la ção eco nô mi ca do mer ca do de me di ca men tos;

II – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção e ajus te de 
pre ços de me di ca men tos;
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III – de fi nir, com cla re za, os cri té ri os para a fi xa -
ção dos pre ços dos pro du tos no vos e no vas apre sen -
ta ções de me di ca men tos, nos ter mos do art. 7º;

IV – de ci dir pela ex clu são de gru pos, clas ses,
sub clas ses de me di ca men tos e pro du tos far ma cêu ti -
cos da in ci dên cia de cri té ri os de es ta be le ci men to ou
ajus te de pre ços, bem como de ci dir pela even tu al re -
in clu são de gru pos, clas ses, sub clas ses de me di ca -
men tos e pro du tos far ma cêu ti cos à in ci dên cia de cri -
té ri os de de ter mi na ção ou ajus te de pre ços, nos ter -
mos des ta lei;

V – es ta be le cer cri té ri os para fi xa ção de mar -
gens de co mer ci a li za ção de me di ca men tos a se rem
ob ser va dos pe los re pre sen tan tes, dis tri bu i do res, far -
má ci as e dro ga ri as, in clu si ve das mar gens de far má -
ci as vol ta das es pe ci fi ca men te ao aten di men to pri va ti -
vo de uni da de hos pi ta lar ou de qual quer ou tra equi va -
len te de as sis tên cia mé di ca;

VI – co or de nar ações dos ór gãos com po nen tes
da CMED vol ta das à im ple men ta ção dos ob je ti vos
pre vis tos no art. 5º;

VII – su ge rir a ado ção, pe los ór gãos com pe ten -
tes, de di re tri zes e pro ce di men tos vol ta dos à im ple -
men ta ção da po lí ti ca de aces so a me di ca men tos;

VIII – pro por a ado ção de le gis la ções e re gu la -
men ta ções re fe ren tes à re gu la ção eco nô mi ca do
mer ca do de me di ca men tos;

IX – opi nar so bre re gu la men ta ções que en vol -
vam tri bu ta ção de me di ca men tos;

X – as se gu rar o efe ti vo re pas se aos pre ços dos
me di ca men tos de qual quer al te ra ção da car ga tri bu -
tá ria;

XI – su ge rir a ce le bra ção de acor dos e con vê -
ni os in ter na ci o na is re la ti vos ao se tor de me di ca -
men tos;

XII – mo ni to rar, para os fins des ta lei, o mer ca do
de me di ca men tos, po den do, para tan to, re qui si tar in -
for ma ções so bre pro du ção, in su mos, ma té ri as-pri -
mas, ven das e qua is quer ou tros da dos que jul gar ne -
ces sá ri os ao exer cí cio des ta com pe tên cia, em po der
de pes so as de di re i to pú bli co ou pri va do;

XIII – ze lar pela pro te ção dos in te res ses do con -
su mi dor de me di ca men tos;

XIV – de ci dir so bre a apli ca ção de pe na li da des
pre vis tas nes ta lei e, re la ti va men te ao mer ca do de
me di ca men tos, aque las pre vis tas na Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, sem pre ju í zo das com pe tên -

ci as dos de ma is ór gãos do Sis te ma Na ci o nal de De fe -
sa do Con su mi dor;

XV – ela bo rar seu re gi men to in ter no.

Art. 7º A par tir da pu bli ca ção des ta lei, os pro du -
tos no vos e as no vas apre sen ta ções de me di ca men -
tos que ve nham a ser in clu í dos na lis ta de pro du tos
co mer ci a li za dos pela em pre sa pro du to ra de ve rão ob -
ser var, para fins da de fi ni ção de pre ços ini ci a is, os cri -
té ri os es ta be le ci dos pela CMED.

§ 1º Para fins do cál cu lo do pre ço re fe ri do no ca -
put des te ar ti go, a CMED uti li za rá as in for ma ções for -
ne ci das à Anvi sa por oca sião do pe di do de re gis tro ou 
de sua re no va ção, sem pre ju í zo de ou tras que ve -
nham a ser por ela so li ci ta das.

§ 2º A CMED re gu la men ta rá pra zos para aná li -
ses de pre ços de pro du tos no vos e no vas apre sen ta -
ções.

Art. 8º O des cum pri men to de atos ema na dos 
pela CMED, no exer cí cio de suas com pe tên ci as
de re gu la ção e mo ni to ra men to do mer ca do de
me di ca men tos, bem como o des cum pri men to de
nor ma pre vis ta nes ta lei, su je i tam-se às san ções
ad mi nis tra ti vas pre vis tas no art. 56 da Lei nº
8.078, de 1990.

Pa rá gra fo úni co. A re cu sa, omis são, fal si da de 
ou re tar da men to in jus ti fi ca do de in for ma ções ou
do cu men tos re que ri dos nos ter mos des ta lei ou
por ato da CMED, su je i tam-se à mul ta diá ria de
R$10.000,00 (dez mil re a is), po den do ser au men -
ta da em até 20 (vin te) ve zes, se ne ces sá rio, para
ga ran tir efi cá cia.

Art. 9º Fica ex tin ta a Câ ma ra de Me di ca men tos,
cri a da pela Lei nº 10.213, de 27 de mar ço de 2001,
cu jas com pe tên ci as e atri bu i ções são ab sor vi das
pela CMED.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ces sos, do cu men tos e
de ma is ex pe di en tes re la ti vos às com pe tên ci as e atri -
bu i ções ab sor vi das pela CMED te rão sua tra mi ta ção
por ela dis ci pli na da.

Art. 10. A 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. 16. O re gis tro de dro gas, me di ca -
men tos, in su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, 
da das as suas ca rac te rís ti cas sa ni tá ri as,
me di ca men to sas ou pro fi lá ti cas, cu ra ti vas,
pa li a ti vas, ou mes mo para fins de di ag nós ti -
co, fica su je i to, além do aten di men to das
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exi gên ci as pró pri as, aos se guin tes re qui si -
tos es pe cí fi cos:

..............................................................
VII – a apre sen ta ção das se guin tes in -

for ma ções eco nô mi cas:
a) o pre ço do pro du to pra ti ca do pela

em pre sa em ou tros pa í ses;
b) o va lor de aqui si ção da subs tân cia

ati va do pro du to;
c) o cus to do tra ta men to por pa ci en te

com o uso do pro du to;
d) o nú me ro po ten ci al de pa ci en tes a

ser tra ta do;
e) a lis ta de pre ço que pre ten de pra ti -

car no mer ca do in ter no, com a dis cri mi na -
ção de sua car ga tri bu tá ria;

f) a dis cri mi na ção da pro pos ta de co -
mer ci a li za ção do pro du to, in clu in do os gas -
tos pre vis tos com o es for ço de ven da e com
pu bli ci da de e pro pa gan da;

g) o pre ço do pro du to que so freu mo di -
fi ca ção, quan do se tra tar de mu dan ça de
fór mu la ou de for ma; e

h) a re la ção de to dos os pro du tos
subs ti tu tos exis ten tes no mer ca do, acom pa -
nha da de seus res pec ti vos pre ços.

§ 1º (Re vo ga do como pa rá gra fo úni co
pela Lei nº 6.480, de 1º de de zem bro de
1977).

§ 2º A apre sen ta ção das in for ma ções
cons tan tes do in ci so VII po de rá ser dis pen -
sa da, em par te ou no todo, em con for mi da -
de com re gu la men ta ção es pe cí fi ca.”(NR)

“Art. 22. As dro gas, os me di ca men tos
e in su mos far ma cêu ti cos que con te nham
subs tân ci as en tor pe cen tes ou de ter mi nem
de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, es tan do su -
je i tos ao con tro le es pe ci al pre vis to no De -
cre to-lei nº 753, de 11 de agos to de 1969,
bem como em ou tros di plo mas le ga is, re gu -
la men tos e de ma is nor mas per ti nen tes, e os 
me di ca men tos em ge ral, só se rão re gis tra -
dos ou te rão seus re gis tros re no va dos, se,
além do aten di men to das con di ções, das
exi gên ci as e do pro ce di men to es ta be le ci dos 
nes ta lei e seu re gu la men to, suas em ba la -
gens e sua ro tu la gem se en qua dra rem nos
pa drões apro va dos pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de.”(NR)

“Art. 23. (Re vo ga do).”

“Art. 24. Estão isen tos de re gis tro os
me di ca men tos no vos, des ti na dos ex clu si va -
men te a uso ex pe ri men tal, sob con tro le mé -
di co, po den do, in clu si ve, ser im por ta dos me -
di an te ex pres sa au to ri za ção do Mi nis té rio
da Sa ú de.

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

Art. 11. A re a li za ção do en con tro de con tas en -
tre a União e a Pe tró leo Bra si le i ro S.A. –
PETROBRAS, pre vis to no art. 74 da Lei nº 9.478, de 
6 de agos to de 1997, de ve rá ocor rer até 30 de ju nho 
de 2004.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 13. Fi cam re vo ga dos o art. 23 da Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, a Lei nº 10.213, de 
27 de mar ço de 2001, e a Me di da Pro vi só ria nº 2.230,
de 6 de se tem bro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção pre si den ci al.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De sobs -

tru í da a pa u ta, pas sa mos ao 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.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia do úl ti mo
dia 3, quan do teve a sua apre ci a ção so bres ta da, em 
vir tu de da fal ta de acor do das Li de ran ças para a de -
li be ra ção da Me di da Pro vi só ria nº 123.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
pros se gui rá na pró xi ma ses são, para cum prir mos o
pra zo re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 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.

Em vo ta ção o re que ri men to.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Hé lio Cos ta, V. Exª tem a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por tan te que
esta ma té ria seja vo ta da no mo men to em que ain da
es ta mos vi ven do as an gús ti as do as sas si na to do
Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo. Ela foi apre sen -
ta da an tes de ocor rer o as sas si na to des se bra si le i ro
ilus tre.

O re que ri men to pede um voto de lou vor para o
ex-Chan ce ler Shi mon Pe res, que apre sen ta uma pro -
pos ta in te li gen te e cor re ta para a so lu ção do con fli to
no Ori en te Mé dio, no ta da men te no que diz res pe i to a
Isra el, que é o pon to da dis cór dia na que la re gião do
mun do.

Eu, que en con trei o Mi nis tro e ex-Chan ce ler Shi -
mon Pe res há cer ca de um ano e meio, em vi si ta ofi ci -
al que fi ze mos a Isra el e à Pa les ti na, en ten do que é
in ten ção des se gran de lí der is ra e len se mos trar o ca -
mi nho para a so lu ção da ques tão do Ori en te Mé dio,
com essa pro pos ta de se en tre gar à Orga ni za ção das
Na ções Uni das a ad mi nis tra ção da an ti ga Je ru sa lém
e de se fa zer, sim, uma re vi são do con ce i to da di vi são
da Ci da de Nova en tre is ra e len ses e pa les ti nos.

Por isso, Sr. Pre si den te, é tão im por tan te que
esse voto de lou vor seja apre sen ta do no ins tan te em
que ain da es ta mos so fren do com a mor te de um gran -
de bra si le i ro, que foi Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio para en ca -
mi nhar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ma té ria é me ri -
tó ria. Se quer pos so ava li ar sua efi cá cia efe ti va, mas
sei que se tra ta de uma ten ta ti va que par te de um ver -
da de i ro ho mem de Esta do.

Shi mon Pe res é um ho mem vol ta do para a paz,
al guém que fa zia mu i to bem ao Esta do de Isra el e à
ca u sa da paz mun di al.

Por tan to, pa ra be ni zo o Se na dor Hé lio Cos ta, de
Mi nas Ge ra is, e ma ni fes to a sim pa tia e a apro va ção
do PSDB à pro pos ta de S. Exª, apo i an do a idéia des -
se gran de ho mem de Esta do do mun do que se cha ma 
Shi mon Pe res, de Isra el.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 724, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

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 Srs. 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, 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.

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.
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É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 792, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 315 do Re gi men to 
Inter no do Se na do Fe de ral, o adi a men to, por 24 ho ras,
da vo ta ção do re que ri men to nº 724, de 2003, 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, 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 Ses sões, 9 de se tem bro de 2003. – 
Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Tra ta-se de re que ri men to de au to ria do Se na dor 
Edu ar do Su plicy, em aten ção a uma so li ci ta ção do
au tor da pro pos ta, o Se na dor Pe dro Si mon.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, em fun -
ção de ser o Se na dor Pe dro Si mon o au tor da pro po -
si ção e es tan do S. Exª cum prin do, nes te ins tan te,
uma mis são em Por to Ale gre, so li ci tei o adi a men to da
vo ta ção da ma té ria para ama nhã, em ho me na gem a
S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do. 

Com a con cor dân cia do Ple ná rio, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 646, DE 2003

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 646, de 2003, do Senador
Tião Viana, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
25 e 268, de 2002, por versarem sobre a
mesma matéria.

Vo ta ção, em tur no úni co, do re que ri -
men to. 

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

Apro va do.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 25 e 268, de
2002, pas sam a tra mi tar em con jun to e vão ao exa mo
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
pos te ri or men te à Co mis são de Assun tos So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 675, DE 2003

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 675, de 2003, do Senador
Tião Viana, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
81, de 2002, e 83, de 2003, por regularem a 
mesma matéria.

Vo ta ção, em tur no úni co, do re que ri -
men to. 

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

Apro va do.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 81, de 2002, e 
83, de 2003, pas sam a tra mi tar em con jun to e vão ao
exa mo da Co mis são de Edu ca ção e pos te ri or men te
re tor nam à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em
de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 676, DE 2003

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 676, de 2003, do Senador
Tião Viana, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
176, de 2000, 263, 270 e 295, de 2003, por
regularem a mesma matéria.

Vo ta ção, em tur no úni co, do re que ri -
men to. 

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

Apro va do.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 176, de
2000, 263, 270 e 295, de 2003, pas sam a tra mi tar 
em con jun to e re tor nam ao exa me da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são ter mi na ti -
va.
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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 793, DE 2003

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o PRS
nº 38, de 2003, que “Acres cen ta o ar ti go 7º na Re so -
lu ção nº 61, de 24 de ju nho de 1997. (Para per mi tir
que o Esta do do Rio de Ja ne i ro subs ti tua os de pó si -
tos ban cá ri os em di nhe i ro das con tas ga ran ti do ras
pre vis tas na re fe ri da Re so lu ção, por ati vos que pre -
ser vem a re com po si ção in te gral dos sal dos fi nan ce i -
ros des sas con tas).”

Sala das Co mis sões, 9 de se tem bro de 2003. –  
Ra mez Te bet, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor – 
Ana Jú lia Ca re pa – Edu ar do Su plicy – Ro ber to Sa -
tur ni no – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ro -
me ro Jucá – Pa u lo Octá vio – Ro dolp ho Tou ri nho –
Edu ar do Aze re do – Tas so Je re is sa ti – Alme i da
Lima – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Luiz Otá vio – Sér -
gio Ca bral.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Sér gio Ca bral.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre -
si den te, que ro agra de cer e pe dir, mais uma vez, a V.
Exª e aos Lí de res a in clu são, na pa u ta de ama nhã,
des se pro je to de re so lu ção que foi apro va do hoje por
una ni mi da de na CAE e que será de suma im por tân cia 
para o povo do Esta do do Rio de Ja ne i ro e para o fun -
ci o na lis mo pú bli co do Esta do. Será um ges to do Se -
na do ao en con tro dos in te res ses do Esta do do Rio de
Ja ne i ro. Qu e ro des de já agra de cer a V. Exª e às Li de -
ran ças.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção.

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

Apro va do.

Ha ven do acor do das Li de ran ças, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de ama nhã.

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 794, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pela Se nho ra Mi nis tra do Meio Ambi en te, Ma ri na
Sil va, es cla re ci men tos so bre o do cu men to apre sen -
ta do pela ONG Con ser va ti on Inter na ti o nal do Bra sil e
o Mu seu Pa ra en se Emi lio Go e i di com pro pos tas para
a Re gião Ama zô ni ca, in clu in do a pro i bi ção de des ma -
ta men to por 4 anos.

Sala das Ses sões, 9 de se tem bro de 2003 – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia, vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra, pela or dem, o Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
nome da CAE, que ro lou var a de ci são co man da da
por V. Exª, em re u nião da Mesa e das Li de ran ças da
Casa, com re la ção à de ci são ju di ci al da ação po pu lar
que é mo vi da pra ti ca men te con tra to dos os mem bros
da nos sa Co mis são, as Li de ran ças da Casa e a pró -
pria Mesa do Se na do da Re pú bli ca.

Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª pe las pro vi dên ci as
pron tas e áge is que to mou, bem como toda a Mesa
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
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dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to mou
pos se, on tem, na Pre si dên cia da Fu nai o an tro pó lo -
go Mér cio Pe re i ra Go mes, e eu, que te nho pre ga do
des ta tri bu na a no me a ção de um ín dio para pre si dir
a Fu nai, que ro fa zer hoje uma re fle xão so bre essa
no me a ção. 

Pela pri me i ra vez, vejo um Pre si den te da Fu -
nai as su mir cla ra men te, pre gan do, o que é ób vio, o 
fi nal das de mar ca ções das ter ras in dí ge nas. Se -
gun do as pa la vras do Dr. Mér cio Pe re i ra Go mes,
fal tam ape nas 30% das áre as iden ti fi ca das a se -
rem de mar ca das. O novo Pre si den te pre gou tam -
bém o que, no meu en ten der, é mu i to im por tan te: a
au to no mia eco nô mi ca das co mu ni da des in dí ge -
nas. Isso por que a úni ca pre o cu pa ção da po lí ti ca
in di ge nis ta do País tem sido a de mar ca ção de ter -
ras, e não os ín di os em si. Des sa for ma, ter ras
enor mes e ri cas, como são as ter ras dos ia no mâ -
mis, são ha bi ta das por ín di os po bres, do en tes, ví ti -
mas de en fer mi da des como a on co cer co se  – do -
en ça pra ti ca men te in cu rá vel por que de di fí cil tra ta -
men to e ele não tem sido fe i to ade qua da men te. A
pre o cu pa ção com o ser hu ma no ín dio não tem
exis ti do ao lon go da nos sa His tó ria. Con se qüen te -
men te, en ten do que a po si ção ado ta da pelo Dr.
Mér cio Pe re i ra Go mes é mu i to im por tan te. O Mi nis -
tro da Jus ti ça deu-lhe car ta bran ca do Mi nis té rio
para re no var e re cons tru ir a Fu nai. 

Re al men te, todo mun do que tem em seus
Esta dos pro ble mas com ques tões in dí ge nas e que
lida com a Fu nai sabe que ela vem sen do, ao lon go
das dé ca das, des man te la da e pro po si ta da men te
des cons tru í da e a po lí ti ca in di ge nis ta pas sou a ser 
co man da da por um con jun to de Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is que têm a sua fren te, em seu 
co man do, o Con se lho Indi ge nis ta Mis si o ná rio  – o
Cime. 

Não foi, por tan to, ad mi rá vel ver que o Cime
re a giu de ma ne i ra mu i to dura à no me a ção do Dr.
Mér cio, por que, pela pri me i ra vez, o Cime e as
ONGs que co man da apo i a ram um ín dio para ocu -
par a Pre si dên cia da Fu nai. Até en tão a fi lo so fia
des sas or ga ni za ções era a de que não se po dia
no me ar um ín dio já que os ín di os são con si de ra -
dos re la ti va men te in ca pa zes. Não se no me a va
tam bém um ín dio por que per ten cia a de ter mi na da
et nia e, por tan to, po de ria ha ver con fli to com as ou -
tras et ni as in dí ge nas, mas se po de ria no me ar um
bran co, um não-ín dio para co man dá-las. 

O Cime foi mu i to duro em sua nota quan do diz, 
no tí tu lo da re por ta gem de hoje do Jor nal do Bra -
sil, o se guin te: “Cimi diz que Lula des pre za os ín di -
os” e tece uma sé rie de co men tá ri os a res pe i to da
po lí ti ca in di ge nis ta pra ti ca da pelo Go ver no Lula.
Qu e ro di zer que nun ca vi, em tão pou co es pa ço de
tem po, ne nhum Pre si den te de mar car, ho mo lo gar
mais ter ras in dí ge nas que o Pre si den te Lula. Ago ra, 
o que ele está fa zen do, no meu en ten der, é re al -
men te mu dar essa po lí ti ca in di ge nis ta, a prá ti ca da
ação da Fu nai, que tem sido, como digo, na ver da -
de, uma ação co man da da por es sas ins ti tu i ções. E
aqui está pro va do, o pró prio Cime é mu i to cla ro
quan do, numa lon ga ma té ria, faz as crí ti cas á no -
me a ção do Dr. Mér cio. E essa ma té ria re per cu tiu
em vá ri os jor na is.

É im por tan te sa li en tar isso, Sr. Pre si den te. E
aqui que ro tam bém lou var uma ma té ria pu bli ca da,
hoje, no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, jus ta men te para 
mos trar a “gran de za” des sa ques tão de de mar ca ção
de ter ras in dí ge nas.

O Esta do de S.Pa u lo pu bli cou, hoje, o se guin te
ar ti go: “15% do Bra sil para 0,2% dos bra si le i ros”. É
exa ta men te de 0,2% a po pu la ção in dí ge na no Bra sil.
Ape nas 0,2% da po pu la ção do Bra sil é com pos ta por
in dí ge nas. E 15% do ter ri tó rio do Bra sil já está des ti -
na do a ter ras in dí ge nas. Até aí, tudo bem! Se gun do o
novo Pre si den te fal ta de mar car mais 30%. Então, va -
mos avan çar, tal vez atin gin do 20% do ter ri tó rio na ci o -
nal, para 320 mil ín di os.

Mas o mais sé rio, Sr. Pre si den te, é que, por
trás da mo vi men ta ção des sas Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is, não está o in te res se pelo
ín dio, está o in te res se no que há nas ter ras que
são con si de ra das ter ras in dí ge nas e que, na ver -
da de, per ten cem à União. É uma for ma de es te ri li -
zar qual quer tipo de ação que pos sa ser de sen vol -
vi da, seja agri cul tu ra, seja pe cuá ria, seja mi ne ra -
ção, todo tipo de ação que pos sa dar ao Bra sil de -
sen vol vi men to e con di ções de me lho rar a sua si tu -
a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra.

Ora, Sr. Pre si den te, se pu dés se mos ex plo rar
ade qua da men te – e aqui não es tou pre gan do a ex plo -
ra ção ir ra ci o nal e pre da tó ria de nos sas ri que zas mi -
ne ra is, da fa u na e da flo ra –, com cer te za não es ta ría -
mos de ven do o que de ve mos hoje aos pa í ses ri cos e
ao FMI, pois te ría mos com que pa gar. Mas não in te -
res sa aos pa í ses ri cos que pa gue mos a dí vi da. Inte -
res sa, sim, que con ti nu e mos de pen den tes, pa gan do
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ju ros, que o povo con ti nue com di fi cul da des, que mi -
lhões de bra si le i ros es te jam de sem pre ga dos, en -
quan to le van tam uma fal sa tese de de fe sa da po lí ti ca
in di ge nis ta ape nas vol ta da para a ter ra, e não para o
ín dio, para o ser hu ma no.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro dar ao Dr. Mér cio
Pe re i ra Go mes um voto de con fi an ça, não de apo io in -
con di ci o nal, pois pre ten do acom pa nhar seu tra ba lho,
para o qual re ce beu car ta-bran ca do Mi nis tro a fim de
re cons tru ir a Fu nai, o que é re al men te ne ces sá rio.
Exis tem ab sur dos pra ti ca dos na Fu nai em nome dos
ín di os e que, na ver da de, pre ci sam ser cor ri gi dos.

Con ce do o apar te ao Se na dor Au gus to Bo te lho,
com mu i to pra zer.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, pen so que logo vi rão ou tras
no me a ções se re al men te não for fe i ta uma po lí ti ca
in di ge nis ta vol ta da para o ci da dão ín dio. To das es -
sas po lí ti cas fe i tas até ago ra só se pre o cu pa ram com 
a ter ra do ín dio, que é um sim ples ob je to que vive em 
cima da ter ra ou uma sim ples peça de mu seu na po lí -
ti ca in di ge nis ta atu al. Te nho con fi an ça no Mi nis tro da 
Jus ti ça e no Pre si den te Lula. Cre io que esta é uma
opor tu ni da de, em vir tu de dos co nhe ci men tos an tro -
po ló gi cos de alto ní vel do novo Pre si den te da Fu nai,
de de sen vol ver mos uma po lí ti ca in di ge nis ta dis cu ti -
da com as pró pri as co mu ni da des in dí ge nas, não se
ado tan do de ci sões de cima para ba i xo. Os ín di os sa -
bem bem o que que rem. Par ti ci pei da ela bo ra ção do
PPA in dí ge na de Ro ra i ma, fui no dia da con so li da ção 
e ouvi as suas re i vin di ca ções bem cla ras. Cre io que
te mos de exi gir que seja ela bo ra da uma nova po lí ti ca 
in dí ge na, já que está ha ven do essa mu dan ça. Não
ape nas os Par la men ta res de vem par ti ci par des sa
po lí ti ca, mas tam bém o de vem as co mu ni da des in dí -
ge nas. Elas já têm uma po lí ti ca in dí ge na que que rem 
es cri ta, só fal ta o Go ver no to mar a de ci são de apli car 
a po lí ti ca que os ín di os que rem ver apli ca da. O meu
apar te foi para fri sar bem que eu gos ta ria que esse
novo Pre si den te olhas se para o ser hu ma no, o nos so 
ir mão ín dio, não ape nas para as suas ter ras.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Se na dor Au gus to Bo te lho, agra de ço mu i to o apar te
de V. Exª, que co nhe ce como pou cos a ques tão in dí -
ge na.

Qu e ro re al men te me lou var das afir ma ções
do Mi nis tro da Jus ti ça que dis se que o novo Pre si -
den te tem car ta-bran ca para re no var e re cons tru ir
a Fu nai. Por tan to, para re no vá-la e re cons truí-la,

pre ci sa fa zer uma des con ta mi na ção da Fu nai e de
mu i tas or ga ni za ções que fa lam em nome dos ín di -
os sem ter pro cu ra ção para isso. Ele deve ir às co -
mu ni da des, Esta do por Esta do, fa lar di re ta men te
com as pes so as, pro cu rar re ce ber as li de ran ças in -
dí ge nas le gí ti mas e afas tar es sas ONGs, re cons -
tru in do, a par tir daí, um ór gão que pos sa fa zer uma 
po lí ti ca vol ta da para dar dig ni da de à pes soa do ín -
dio, como ele mu i to bem diz, para dar au to no mia
eco nô mi ca a cada co mu ni da de in dí ge na. Os ín di os 
pro du zem, por exem plo, ar te sa na to, são ex ce len -
tes pro du to res na área da agri cul tu ra e têm to das
as con di ções, se os re cur sos re al men te fo rem vol -
ta dos para eles, de ter essa au to no mia eco nô mi ca. 
Aí sim, a par tir daí, po de rá sur gir o res tan te, que é
o di re i to de eles re al men te po de rem ser ci da dãos
por com ple to. 

Con ti nuo com a mi nha tese de que quem deve
pre si dir a Fu nai é um ín dio, mas dou um cré di to de
con fi an ça ao novo Pre si den te, até para que ele pre pa -
re essa Fu nai para, fu tu ra men te, ser pre si di da por um
ín dio, que é quem le gi ti ma men te tem o de ver e o di re i -
to de di ri gir a ques tão in dí ge na. Não adi an ta di zer que 
in di ge nis ta, ser ta nis ta ou an tro pó lo go co nhe ce mais
de ín dio do que o pró prio ín dio.

Por tan to, pen so que é che ga do o mo men to de
cor ri gir mos es sas dis tor ções da po lí ti ca in di ge nis ta,
de mu dar mos essa Fu nai que está aí, to tal men te co -
man da da, em to dos os Esta dos, por es sas or ga ni za -
ções que se di zem pro cu ra do ras dos ín di os, mas que
não o são.

Os jor na is de hoje di zem que o or ça men to da
Fu nai já está ze ra do. É bom que o Pre si den te veja
como foi ze ra do esse or ça men to, em bo ra eu sa i ba
que ele é pe que no.

Sou um dos pou cos Se na do res, se não o úni co,
que apre sen tou emen da in di vi du al no or ça men to
para ser apli ca da nas co mu ni da des in dí ge nas. Até
ago ra, não vi es ses re cur sos se rem apli ca dos.

Por tan to, de i xo re gis tra do meu voto de con fi an -
ça no novo Pre si den te da Fu nai, es pe ran do que ele
faça mes mo a re no va ção e a re cons tru ção da que le
ór gão.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVAL–
CANTI 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. Mo za ril do
Ca val can ti, 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) – Com a
pa la vra o Se na dor Efra im Mo ra is. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Au gus to Bo te lho.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, eu só que ria so li ci tar para de po is a pa -
la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Con ce do
meu tem po à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Efra im Mo ra is, se V. Exª sou bes se o que vou
di zer...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª já
está com a pa la vra, Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, que ro agra de cer e me des cul par
com o Se na dor Au gus to Bo te lho. Se rei bre ve.

Sr. Pre si den te, quan do o Se na dor José Sar ney
es ta va à Mesa, fiz um ques ti o na men to so bre uma de -
ci são to ma da no Co lé gio de Lí de res. Eu que ria que fi -
cas se re gis tra da no Se na do, e sei que virá um ou tro
pro je to de lei para fa zer o de ba te, a com pre en são que 
te nho e, com cer te za, tam bém o povo bra si le i ro – tal -
vez seja pre ten são de ma is da mi nha par te di zer isso
– da cha ma da au to no mia en tre os Po de res, so bre a
cláu su la pé trea cons ti tu ci o nal da in de pen dên cia dos
Po de res. É ver da de que exis te uma cláu su la pé trea
que tra ta da in de pen dên cia dos Po de res, de sua au to -
no mia. Entre tan to, Sr. Pre si den te, a au to no mia não
con fe re au to ri da de a um ou ou tro Po der para ras gar a
Cons ti tu i ção, con for me a con ve niên cia po lí ti ca de
uma Casa ou do Pa lá cio. 

Sa be mos que toda a con fu são aqui cri a da foi
em fun ção da in di ca ção do Se na dor Luiz Otá vio a Mi -
nis tro do Tri bu nal de Con tas da União. Sen do as sim,
não vou en trar no pen du ri ca lho, no pro ces so, nos de -
ba tes re la ci o na dos à in ter po si ção de re cur so, de
agra vo ou do que seja, mas que ro de i xar re gis tra do
que a au to no mia dos Po de res não con fe re ao Se na do 
ou ao Pa lá cio do Pla nal to o po der de ras gar a Cons ti -
tu i ção e in di car al guém que, efe ti va men te, não cum -
pre o que está es ta be le ci do na Lei Ma i or.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra ao 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, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i to mi -
nha in ter ven ção na ses são des ta tar de para re gis trar,
com mu i ta sa tis fa ção, o trans cur so, hoje, 9 de se tem -
bro, do Dia do Mé di co Ve te ri ná rio.

Na ver da de, que ro, de ma ne i ra mu i to bre ve, sa -
u dar esse pro fis si o nal cujo sa ber é tão im por tan te
para toda a nos sa so ci e da de. No ve te ri ná rio te mos
um es pe ci a lis ta que, sem pre cons ci en te de sua ele -
va da res pon sa bi li da de so ci al, tem ofe re ci do con ti nu a -
das con tri bu i ções para o bem-es tar e a se gu ran ça de
to dos nós, atu an do de for ma de ci si va no es for ço co le -
ti vo de de sen vol vi men to bra si le i ro.

A de no mi na da ars ve te ri na ria co me çou a ser
exer ci da ain da nos pri mór di os da ci vi li za ção, e a cura
de ani ma is tem re gis tros do cu men ta is que re cu am a
mais de seis mil anos. Nes se arco tem po ral que vai de 
4000 AC à con tem po ra ne i da de, a pro fis são não de i -
xou de evi den ci ar em ba ses co ti di a nas a sua alta re le -
vân cia, di ria mes mo im pres cin di bi li da de, no fo men to
e na con so li da ção do pró prio pro ces so ci vi li za dor.

No Bra sil, a pri me i ra es co la de me di ci na ve te ri -
ná ria sur ge ape nas no iní cio da se gun da dé ca da do
sé cu lo pas sa do, com a cri a ção, na ci da de do Rio de
Ja ne i ro, da Esco la Su pe ri or de Agro no mia e Me di ci na 
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Ve te ri ná ria, aber ta em 1913, e da Esco la de Ve te ri ná -
ria do Exér ci to, que co me çou a fun ci o nar um ano de -
po is. Pas sa dos 90 anos, nos so País dis põe de mais
de uma cen te na de cur sos de gra du a ção em me di ci -
na ve te ri ná ria es pa lha dos por todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, res pon sá ve is pela for ma ção e qua li fi ca ção dos
pro fis si o na is ho me na ge a dos nes sa data. São inú me -
ros tam bém os pro gra mas de pós-gra du a ção, re a li -
zan do a for ma ção de pes qui sa do res e pro fes so res na 
área.

To da via, como men ci o nei há pou co, Sr. Pre si -
den te, esse é ape nas um sin ge lo, mas in de cli ná vel re -
gis tro pela pas sa gem, hoje, do Dia do Mé di co Ve te ri -
ná rio, exa ta men te quan do o ca len dá rio re gis tra o 70º
ani ver sá rio de as si na tu ra do De cre to nº 23.133, fir -
ma do pelo sa u do so Pre si den te Ge tú lio Dor nel les Var -
gas, que nor ma ti zou as con di ções e os cam pos de
atu a ção do mé di co ve te ri ná rio bra si le i ro.

Um País como o Bra sil, que tem um dos ma i o res 
re ba nhos bo vi nos do mun do tem mu i to de seu po ten -
ci al e di na mis mo eco nô mi co vin cu la dos às ati vi da des
agro pe cuá ri as, não pode pres cin dir da atu a ção la bo -
ri o sa do mé di co ve te ri ná rio.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Au gus to Bo te lho, que ro me as so ci ar a V. Exª
nes se seu pro nun ci a men to ho me na ge an do os mé di -
cos ve te ri ná ri os. Nós, que so mos mé di cos hu ma nos,
sa be mos a im por tân cia do mé di co ve te ri ná rio para a
sa ú de hu ma na, por que não fos se o cu i da do dele com
os ani ma is, que são ví ti mas de do en ças que po dem
ser trans mi ti das ao ho mem, e na ques tão da hi gi e ne e 
da ali men ta ção, tan to da agri cul tu ra como da agro pe -
cuá ria, não te ría mos, evi den te men te, uma sa ú de
com ple ta. A ação do mé di co ve te ri ná rio é mu i to im -
por tan te no que tan ge a ter mos com pe ti ti vi da de –
como V. Exª co me çou a fri sar – no cam po da pe cuá ria. 
O Bra sil deve esse avan ço à pes qui sa que foi ela bo ra -
da, prin ci pal men te pela Embra pa, mas com a par ti ci -
pa ção efe ti va de ve te ri ná ri os que têm essa vo ca ção.
Pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va do pro nun ci a men to e
me as so cio às suas ho me na gens aos ve te ri ná ri os.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço suas pa la vras
e in cor po ro-as ao meu dis cur so.

O ve te ri ná rio é res pon sá vel pela ins pe ção dos
ali men tos que con su mi mos des de o aba te do ani mal
no ma ta dou ro até as pra te le i ras dos su per mer ca dos,
na vi gi lân cia sa ni tá ria. Ele não cu i da ape nas dos pe -
que nos ani ma is. Todo ali men to de ori gem ani mal tem

que ser ins pe ci o na do por mé di co ve te ri ná rio para
che gar ao con su mi dor.

Um País como o Bra sil, que tem mu i to de seu
po ten ci al e di na mis mo eco nô mi co vin cu la do às ati vi -
da des agro pe cuá ri as, não pode pres cin dir da atu a ção 
la bo ri o sa do mé di co ve te ri ná rio. Por tan to, ao mé di co
ve te ri ná rio, re co nhe ci do e va lo ri za do pela so ci e da de
bra si le i ra e suas li de ran ças, as mi nhas me lho res ho -
me na gens e cum pri men tos pelo seu dia. Mi nha sa u -
da ção mu i to es pe ci al aos mé di cos ve te ri ná ri os que
exer cem e hon ram essa ad mi rá vel pro fis são em meu
que ri do Esta do de Ro ra i ma.

Eu gos ta ria de te cer al guns co men tá ri os tam -
bém so bre um pro ble ma que é mais vi sí vel e mais
gra ve nas ci da des gran des, po rém tam bém ocor re em 
to das as pe que nas ci da des es pa lha das pelo Bra sil.
Tra ta-se da ges tão dos re sí du os só li dos, en vol ven do
o acon di ci o na men to, a co le ta, o trans por te e a dis po -
si ção fi nal dos re sí du os só li dos, além da lim pe za dos
lo gra dou ros pú bli cos.

A Asso ci a ção Bra si le i ra de Nor mas Téc ni cas
(ABNT) de fi ne “lixo” ou “re sí du os só li dos” como os
“res tos das ati vi da des hu ma nas con si de ra dos pe los
ge ra do res como inú te is, in de se já ve is ou des car tá ve -
is, po den do-se apre sen tar no es ta do só li do, semi-só -
li do ou lí qui do, des de que não seja pas sí vel de tra ta -
men to con ven ci o nal”.

No Bra sil, o ser vi ço sis te má ti co de lim pe za ur -
ba na foi ini ci a do em 1880, na ci da de do Rio de Ja ne i -
ro, en tão ca pi tal do Impé rio.

Hoje, com o cres ci men to po pu la ci o nal, a in dus -
tri a li za ção, o uso do plás ti co, do vi dro, dos ma te ri a is
me tá li cos e de uma gama in ter mi ná vel de ou tros ma -
te ri a is, den tre os qua is des ta ca mos o lixo hos pi ta lar, o 
lixo ra di o a ti vo e os ma te ri a is tó xi cos, vem au men tan -
do a cada dia a pro por ção de re sí du os só li dos de di fe -
ren tes ca rac te rís ti cas co le ta dos nas áre as ur ba nas,
exi gin do dos Mu ni cí pi os pro gra mas de ges tão de re -
sí du os só li dos para os qua is qua se nun ca exis tem re -
cur sos su fi ci en tes.

A pro du ção de re sí du os per ca pi ta nas ci da des
bra si le i ras é de apro xi ma da men te 400g/ha bi tan te
numa ci da de de 100 mil ha bi tan tes. À me di da que a
ci da de au men ta, essa quan ti da de de lixo vai au men -
tan do. Entre 100 mil e 200 mil ha bi tan tes, che ga-se a
meio qui lo de lixo por ha bi tan te por dia. Nas ci da des
com mais de 500 mil ha bi tan tes, a quan ti da de che ga
a ser de 700g a 1kg por ha bi tan te. Por essa ra zão, so -
lu ções pa li a ti vas são ado ta das, pro vo can do ris cos à
sa ú de, como ocor re nos li xões.
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Li xões são lo ca is exis ten tes em to das as ci da -
des do Bra sil, nos qua is ve mos cri an ças mis tu ra das
com uru bus, ra tos e ci da dãos pro cu ran do seu sus ten -
to. Na que le lo cal o lixo é sim ples men te de po si ta do,
sem ne nhum cu i da do com a pro te ção das pes so as e
do am bi en te.

A de gra da ção do meio am bi en te, como o va za -
men to em cur sos de água ou a céu aber to, de mons tra 
a ne ces si da de ur gen te de obe de cer a nor mas que
de fi nem a ma ne i ra ade qua da de dis po si ção de re sí -
du os só li dos.

Em le van ta men tos re a li za dos pelo IBGE, em
2000, 59% dos Mu ni cí pi os bra si le i ros pos su em li xões 
e 17% pos su em ater ros con tro la dos, lo ca is onde as
agres sões ao meio am bi en te e ao ho mem são ame ni -
za das. Não são ater ros sa ni tá ri os pro pri a men te di tos,
onde não exis te agres são ao sub so lo, ao meio am bi -
en te nem aos cur sos d’água. Ape nas 13% das ci da -
des bra si le i ras pos su em tais ater ros sa ni tá ri os.

Cons ci en te da gra ve pro ble má ti ca quan to à ges -
tão de re sí du os só li dos ur ba nos no País, des de a sua
pro du ção, co le ta e dis po si ção fi nal e do de sa fio co lo -
ca do aos Mu ni cí pi os e à so ci e da de como um todo no
equa ci o na men to dos pro ble mas, o Pro gra ma de Mo -
der ni za ção do Se tor de Sa ne a men to – PMSS –, do
Mi nis té rio das Ci da des, um dos prin ci pa is pro gra mas
da Se cre ta ria Espe ci al do De sen vol vi men to Urba no
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, tem am pli a do so bre ma -
ne i ra os seus pro gra mas e li nhas de fi nan ci a men to e
apo io nes sa área.

Esta é tam bém nos sa pre o cu pa ção com esse
pro ble ma, que ao lon go de mu i tos anos vem sen do
re le ga do a se gun do pla no e so bre o qual hoje a so ci e -
da de re cla ma uma to ma da de po si ção.

Faço esse pro nun ci a men to por que, se gun da-fe -
i ra, vi si tei um ater ro sa ni tá rio na ci da de de Nova Igua -
çu, no Rio de Ja ne i ro, onde fui sur pre en di do, por que
ti ve mos um en con tro a me nos de 500 me tros de onde
es ta va de po si ta do o lixo. Na mesa onde ha via al guns
qui tu tes para co me mo rar o en con tro, não ha via uma
mos ca. Qu an do me des lo quei para o lo cal onde o
ater ro sa ni tá rio es ta va sen do exe cu ta do, tam bém não 
cons ta mos a pre sen ça de uru bus, mos cas ou pes so -
as. Os an ti gos mo ra do res dos li xões da re gião es tão
tra ba lhan do no ater ro sa ni tá rio, pro du zin do mu das e
cu i dan do do sis te ma lá ins ta la do.

Devo di zer que o lixo é ge ri do pela ini ci a ti va pri -
va da, com fi nan ci a men to do Ban co de De sen vol vi -
men to Eco nô mi co e So ci al. Fi quei sur pre so e ad qui ri
a con fi an ça de que po de rá ha ver di fe ren ças, no fu tu -
ro, nos li xões do Bra sil.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Per mi te-me um apar te, Se na dor Au gus to Bo te lho?

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Com todo o pra zer.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Eu
que ria di zer que V. Exª tem toda ra zão no di ag nós ti co
des se gra ve pro ble ma exis ten te em todo o País. Os
qua dros com re la ção aos li xões são dos mais de gra -
dan tes, e não há so lu ções cri a ti vas, ima gi no sas para
re sol ver o pro ble ma do sa ne a men to am bi en tal com
re la ção ao lixo ur ba no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Por fa vor, Se na dor, eu pe di ria
per mis são para pror ro gar a ses são por 5 mi nu tos,
para que V. Exª pos sa ter mi nar o seu dis cur so, ten do
em vis ta ter-se es go ta do o tem po.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Mu i -
to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Eu
que ria di zer a V. Exª, sem que rer to mar o seu pre ci o so 
tem po...

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Pode fa lar.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – O
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al, há mu i to tem po, fi nan cia esse tipo de em pre -
en di men to, mas, la men ta vel men te, isso não tem sido
fe i to de for ma mais in ten sa, me nos des bu ro cra ti za da, 
até por que os Mu ni cí pi os es tão im pe di dos de ope rar
nos Ban cos ofi ci a is. Assim, a so lu ção do fi nan ci a -
men to pelo BNDES tor nou-se ino pe ran te. Por tan to,
que ro apla u dir o pro nun ci a men to de V. Exª na hora
em que le van ta esse gra ve pro ble ma no Se na do Fe -
de ral.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Eu
agra de ço o apar te do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho e
pas so, com mu i ta hon ra, a pa la vra ao Se na dor Edu ar -
do Aze re do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na -
dor Au gus to Bo te lho, que ro tam bém me so mar às
pre o cu pa ções de V. Exª quan to aos li xões no Bra sil,
para os qua is exis tem so lu ções. Te mos vis to vá ri as
ini ci a ti vas de su ces so no País. Ain da on tem, pude
par ti ci par, no Rio de Ja ne i ro, do III Encon tro Ver de
das Amé ri cas, em que se dis cu tia exa ta men te a ques -
tão am bi en tal. A Se na do ra Serys Slhes sa ren ko lá es -
te ve pre sen te pela ma nhã, en quan to eu, na par te da
tar de, pude dis cor rer so bre o cha ma do ICMS eco ló gi -
co, que vem a ser uma for ma de dis tri bu i ção do ICMS
aos Mu ni cí pi os, des de que es tes to mem as me di das
ne ces sá ri as de pro te ção am bi en tal, como a usi na de
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tra ta men to de lixo e a usi na de tra ta men to de es go to,
além da pro te ção das áre as ver des nos par ques e
nas áre as re ser va das. Eu até apre sen tei hoje a pro -
pos ta de cri a ção da Co mis são de Meio Ambi en te no
Se na do Fe de ral, onde po de ria ha ver a dis cus são per -
ma nen te so bre esse as sun to e a bus ca de op ções
como esta do fi nan ci a men to, para que pos sa mos al -
can çar as so lu ções. É ver da de que a ma i or par te dos
Mu ni cí pi os no Bra sil não tem ain da ne nhum tipo de
ater ro ou de tra ta men to de lixo, o que não con diz com
o sé cu lo em que vi ve mos ou com a pre o cu pa ção e
com a cons ci en ti za ção eco ló gi ca e am bi en tal já exis -
ten te no País. Por tan to, re i te ro ain da mi nha pre o cu pa -
ção com um item da re for ma tri bu tá ria, que, ao fa lar
so bre a dis tri bu i ção do ICMS, re ser va esse as sun to
para uma lei com ple men tar. Des ti nar a dis tri bu i ção do 
ICMS dos Mu ni cí pi os por lei com ple men tar sig ni fi ca
re dis cu tir tudo o que já exis te hoje, ou seja, 25% dos
re cur sos do ICMS que vão para os Mu ni cí pi os são de -
fi ni dos por lei es ta du al. Den tro des sa lei es ta du al, fo -
ram cri a das nor mas do ICMS eco ló gi co no Pa ra ná,
que foi o pi o ne i ro, em São Pa u lo, em Mi nas Ge ra is. Eu 
temo re al men te que essa dis cus são por meio de lei
com ple men tar sig ni fi que um co me çar de novo de algo 
que já está dan do cer to. Meus cum pri men tos pela
pre o cu pa ção jus ta de V. Exª com o pro ble ma do lixo e
seu tra ta men to.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te, emi nen te Se na dor
Edu ar do Aze re do. Tam bém es ti ve on tem na aber tu ra
do III Encon tro Ver de das Amé ri cas e não as sis ti à
sua pa les tra, por que fui vi si tar jus ta men te esse ater ro
sa ni tá rio, que eu ti nha in te res se em ver, pois fere a
mi nha dig ni da de ver cri an ças su jas no lixo, cor tan -
do-se com ca cos de vi dro, pe gan do co mi da es tra ga -
da etc. Lá no meu Esta do, in fe liz men te, isso es ta va
acon te cen do, até que, na cam pa nha ele i to ral, co bra -
mos ati tu des da Pre fe i tu ra, e esta to mou pro vi dên ci -
as, fa zen do uma co o pe ra ti va com os ca ta do res de
lixo e re ti ran do-os da que le am bi en te.

No en tan to, se nós, do Se na do Fe de ral, pre o cu -
par mo-nos mais com este as sun to e en vi dar mos es -
for ços nes se sen ti do, te nho cer te za de que pos si bi li -
ta re mos aos 59% dos Mu ni cí pi os que não dis põem
de ne nhum tra ta men to de lixo fa ze rem pelo me nos
um ater ro sim ples ou um pro ces so sin ge lo, pois exis -
tem pro ces sos até ma nu a is de pro te ção do lixo, se -
gun do me in for mou um pro fes sor no Encon tro que
men ci o nei an te ri or men te.

Agra de ço a V. Exª pela con tri bu i ção, Se na dor,
que é um gran de co nhe ce dor do as sun to. Fico hon ra -
do com os apar tes de V. Exª e do Se na dor Ga ri bal di

Alves Fi lho. Va mos tra ba lhar para que, nes tes oito
anos de man da to, pelo me nos, aca be mos com mais
essa man cha exis ten te nas ci da des e que atin ge di re -
ta men te o meio am bi en te: nos sas fon tes d’água, nos -
sos iga ra pés, nos sos len çóis freá ti cos e, prin ci pal -
men te, o nos so ci da dão que lá vive.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, eu es ta va ins cri to e so li ci ta ria de V. Exª a
pror ro ga ção da ses são por al guns mi nu tos, para que
eu pos sa fa zer o meu dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Eu já ti -
nha pror ro ga do a ses são e to mei o tem po do úl ti mo
ora dor, mas ce de ria a pa la vra a V. Exª por 5 mi nu -
tos, pe din do-lhe des cul pas, por que já en cer ra mos o 
tem po.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – 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, na se ma na
pas sa da, vo ta mos o tal Pro gra ma de Incen ti vo à
Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al, o
Pips, que, na ver da de, é uma car ta bran ca pe ri go sa
que se dá não di ria ao Go ver no, mas aos Go ver nos.

Os ob je ti vos fun da men ta is se ri am: cons tru ir nú -
cle os ha bi ta ci o na is para seg men tos de di ver sas ren -
das fa mi li a res; de sen vol vi men to e am pli a ção de in -
fra-es tru tu ra, abar can do os mais di ver sos seg men tos
des se se tor. Por ou tro lado, há con tra di ções no pro -
gra ma. Sem dú vi da al gu ma, tra ta-se de um fun do que
é uma ver da de i ra car ta bran ca ao Go ver no, que po -
de rá dri blar a li ci ta ção e as res tri ções da lei ele i to ral.
Por isso, peço que um es tu do en ca mi nha do pelo Se -
na dor Tas so Je re is sa ti seja ane xa do a este bre ve dis -
cur so, Sr. Pre si den te.

A vi gi lân cia do PSDB será ma i or ain da em re la -
ção a es ses mo men tos. A nos sa Ban ca da – para usar
uma ex pres são de gí ria – não “dor miu de tou ca”. Ela
pre pa rou oito emen das, sen do que três de las ver sa -
vam so bre esse in di gi ta do Pips. As três emen das não
fo ram des ta ca das aqui em fun ção do con ven ci men to
mo men tâ neo que nos foi pas sa do de que era hora de
co la bo rar mos com algo me ri tó rio que es ta va vin do do 
Go ver no. De po is, nós, da Ban ca da, mer gu lha mos na
re fle xão que sem pre fa ze mos após as re u niões e vi -
mos que o Con gres so Na ci o nal ha via “co mi do mos -
cas”. To das as Li de ran ças – in clu si ve a nos sa, que
não ha via fe i to des ta que das suas pró pri as emen das
– ha vi am ca í do em cer to con to.

Assim, peço que a Mesa en tre gue a to dos os Lí -
de res par ti dá ri os o es tu do téc ni co en ca mi nha do pelo
Se na dor Tas so Je re is sa ti, que ex pli ca o por quê da

26604 Quarta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    111ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



nos sa pre o cu pa ção, ex pli ca o pe ri go para a co i sa pú -
bli ca, o pe ri go des sa car ta bran ca que se dá ao Go -
ver no e a pers pec ti va de es tar mos ven do algo que
pode ser a com bus tão para um fu tu ro es cân da lo a
lon go, mé dio ou cur to pra zo.

O Pips não de ve ria ter sido apro va do por esta
Casa – foi um equí vo co de to dos nós. Por ca u sa dis so,
o PSDB está indo à Jus ti ça por ter, fe liz men te, des co -
ber to in cons ti tu ci o na li da des no pro gra ma. Além dis so,
faz um avi so fra ter no ao Go ver no, de que es sas es per -
te zas cos tu mam não dar cer to. Aqui está a com bus tão
para es cân da los que po de rão ma cu lar a hon ra de um
Go ver no que não que re mos ver ma cu la da, por que, ao
con trá rio, ima gi na mos que este Go ver no deva acer tar
e er rar sem pre pa u ta do pela boa-fé.

Por tan to, peço que o es tu do en co men da do pelo
Se na dor Tas so Je re is sa ti à Con sul to ria Téc ni ca da
Casa faça par te do meu dis cur so e seja en ca mi nha do a
to dos os Lí de res, para que me di tem e, quem sabe, ve -
jam que algo po ten ci al men te pe ri go so e da no so à co i sa
pú bli ca foi apro va do nes ta Casa na se ma na pas sa da. O 
PSDB não se con for mou nem se con for ma rá com essa
si tu a ção. Se não hou ver sen si bi li da de por par te dos Lí -
de res, o Par ti do irá aos tri bu na is para anu lar algo que
ima gi na ser po ten ci al men te le si vo ao in te res se pú bli co.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª pela enor me
gen ti le za de con ce der-me a pa la vra ao apa gar das lu -
zes da ses são de hoje.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, V. Exª so li ci ta que a ma té ria seja ane -
xa da ao seu dis cur so para pu bli ca ção?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
Sr. Pre si den te. E so li ci to tam bém que seja en ca mi -
nha da a to dos os Lí de res par ti dá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Des sa
for ma, o as sun to será do co nhe ci men to ge ral da
Casa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

ESTUDO Nº   , DE 2003

Re fe ren te à STC nº, do Se na dor Tas -
so Je re is sa ti, para ela bo ra ção de aná li se
so bre o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple -
men ta ção de Pro je tos de Inte res se So ci al 

(PIPS), cri a do pela Me di da Pro vi só ria nº
122, de 2003.

O Se na dor Tas so Je re is sa ti so li ci ta, em ca rá ter
de ur gên cia, aná li se da es tru tu ra ju rí di ca, da abran -
gên cia e dos ins tru men tos ope ra ci o na is do Pro gra ma
de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro je tos de Inte res -
se So ci al (PIPS), cri a do pela MP nº 122, de 2003, em
sua for ma atu al, dada pelo Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 22, de 2003.

Pre li mi nar men te, des ta ca-se o ca rá ter ex tre -
ma men te vago do PIPS, em ter mos ju rí di cos, eco -
nô mi cos, fi nan ce i ros e ope ra ci o na is, tal como ex pli -
ci ta do no PLV nº 22, de 2003. Em ra zão dis so, ten -
tou-se in fe rir as ca rac te rís ti cas que o PIPS as su mi -
rá quan do de sua im ple men ta ção prá ti ca, as su min -
do as pou cas in di ca ções que a re da ção da pro po si -
ção traz a lume. Bus cou-se, de modo com ple men -
tar, usar a ex po si ção de mo ti vos ati nen te como fon -
te de in for ma ção e de iden ti fi ca ção das ca rac te rís ti -
cas do PIPS. Os re sul ta dos des sas in fe rên ci as são
apre sen ta dos a se guir:

1. O ca rá ter am bí guo do PIPS

O art. 5º do PLV nº 22 pre vê dois ob je ti vos
para os fi nan ci a men tos do PIPS:

a) nú cle os ha bi ta ci o na is, para os seg -
men tos das di ver sas ren das fa mi li a res; e

b) de sen vol vi men to e am pli a ção de in -
fra-es tru tu ra, abar can do os mais di ver sos
seg men tos des se se tor.

Des se modo, cri ou-se um úni co pro gra ma para 
dar vi a bi li da de a dois ti pos ab so lu ta men te dis tin tos
de ati vi da de: de um lado, o fi nan ci a men to de ha bi ta -
ções para um con tin gen te, su põe-se, de ren da mais
ba i xa; de ou tro, a pro vi são de re cur sos em pro je tos
de in fra-es tru tu ra. Ora, essa se gun da clas se de em -
pre en di men tos pres su põe uma com ple xa teia re gu -
la tó ria, que vai dos pro ces sos de con ces são para a
ofer ta de ser vi ços pú bli cos por par ti cu la res até à re -
gu la ção eco nô mi ca que re sul tar des ses in ves ti men -
tos.

À vis ta des se imen so de sa fio ins ti tu ci o nal, a
pro po si ção pre vê, la co ni ca men te, no § 1º do art. 5º,
que:

“§ 1º Os pro je tos com pre en di dos nos
in ci sos I e II des te ar ti go de ve rão ter a par ti -
ci pa ção do po der pú bli co, res pe i ta das as
nor mas e a re gu la men ta ção es pe cí fi cas dos 
FII¹ e dos FIDC².”
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¹ Fun dos de in ves ti men to Imo bi liá rio
² Fun dos de Inves ti men tos em Di re i tos Cre di tó ri os

Não exis te qual quer re fe rên cia à for ma pela qual 
o po der pú bli co par ti ci pa rá dos pro je tos a se rem fi -
nan ci a dos pelo PIPS. Mu ta dis mu tan dis, é como se
o pro ces so de pri va ti za ção ti ves se sido to tal men te re -
gu la do por de cre tos e ou tras nor mas in fra le ga is.

2. Con tra di ções e im pre ci sões do me ca nis mo
fi nan ce i ro do PIPS

Como já afir ma do, a des cri ção do PIPS no
PLV nº 22, de 2003, é ab so lu ta men te in su fi ci en te,
de for ma que é ne ces sá rio um exer cí cio de exe ge se 
para in fe rir exa ta men te seu con te ú do e seu de se -
nho ope ra ci o nal. Ape sar des sa di fi cul da de, é pos sí -
vel apon tar al guns as pec tos da pro pos ta que a tor -
nam ine xe qüí vel ou in jus ti fi cá vel na sua for ma atu al.
Tais pro ble mas es tão re la ci o na dos nos itens se -
guin tes.

a) o me ca nis mo de le i lão com pe ti ti vo é in con sis -
ten te

No art. 6º é pre vis to que os re cur sos do PIPS se -
rão des ti na dos ao fi nan ci a men to, pelo pra zo de ses -
sen ta me ses, de até trin ta por cen to do va lor to tal de
cada pro je to e à sub ven ção eco nô mi ca en tre o cus to
des se fi nan ci a men to – cuja taxa de re tor no não po de -
rá ser in fe ri or à taxa Se lic (§ 2º do art. 6º) – e a taxa de
re tor no dos re ce bí ve is re fe ren tes ao pro je to.

Nes sa con fi gu ra ção, a taxa do em prés ti mo a ser 
con ce di do pela União será ir re le van te para o to ma -
dor, uma vez que ele será res sar ci do pela “equa li za -
ção en tre o cus to do fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so I 
des te ar ti go e a taxa de re tor no dos re ce bí ve is ori un -
dos de cada pro je to”. Assim, o as pec to com pe ti ti vo da 
ofer ta pú bli ca de re cur sos só pode es tar re la ci o na da
à ren ta bi li da de dos pro je tos: quan to me nor a ren ta bi li -
da de, ma i or a sub ven ção eco nô mi ca. Ora, se o Te -
sou ro Na ci o nal pro ce de rá como um le i lo e i ro que en -
xer ga rá ape nas o pa râ me tro pre ço, pro je tos so ci a is
com me nor ren ta bi li da de in trín se ca se rão pre te ri dos.

O me ca nis mo le va rá à pre fe rên cia por se to res
re la ti va men te me nos ne ces si ta dos da po pu la ção, se
as hi pó te ses ope ra ci o na is aqui for mu la das fo rem cor -
re tas, uma vez que quan to ma i or a ren da do be ne fi -
ciá rio, ma i or po de rá ser a ren ta bi li da de dos fi nan ci a -
men tos que to mar. Para exem pli fi car essa idéia, é
pos sí vel pen sar em dois con jun tos ha bi ta ci o na is: um
para a clas se de ren da até dois sa lá ri os mí ni mos e
ou tro para a clas se de ren da en tre, di ga mos, cin co e
oito sa lá ri os mí ni mos. A ren ta bi li da de dos fi nan ci a -

men tos para a clas se de ren da mais alta será, na tu -
ral men te, ma i or. Des se modo, em le i lão com pe ti ti vo
pela di fe ren ça en tre o cus to do em prés ti mo e a ren ta -
bi li da de dos re ce bí ve is, pro je tos mais ren tá ve is pre -
va le ce rão, o que é in con sis ten te com po lí ti cas de sub -
sí dio ha bi ta ci o nal, que de vem ser di re ci o na das exa ta -
men te para os se to res que pos sam ge rar me nor ren -
ta bi li da de.

É ne ces sá rio aler tar, en tre tan to, para o fato de
que a in ter pre ta ção do me ca nis mo con ti da na Expo si -
ção de Mo ti vos da MP nº 122, de 2003 não co in ci de
com a aqui ex pos ta:

“14. O im pac to do Pro gra ma no re sul -
ta do fis cal se dará ape nas no mon tan te
equi va len te à sub ven ção eco nô mi ca le i lo a -
da para o fi nan ci a men to.

O efe i to mul ti pli ca dor des sa sub ven ção 
so bre os in ves ti men tos pri va dos, en tre tan to,
po ten ci a li za a ge ra ção de cír cu lo vir tu o so
de in ves ti men to, es ti mu lan do o cres ci men to
sus ten ta do da pro du ção” (gri fos nos sos).

Como se vê pela re pro du ção do item 14 da
Expo si ção de Mo ti vos, os for mu la do res da pro pos ta
en ten dem que ha ve rá le i lão para a sub ven ção eco -
nô mi ca. Ora, a le i tu ra do já ci ta do art. 6º não au to ri -
za essa in ter pre ta ção:

“Art. 6º Os re cur sos do PIPS se rão
des ti na dos:

I – ao fi nan ci a men to, pelo pra zo má xi -
mo de ses sen ta me ses, de até trin ta por
cen to do va lor to tal de cada pro je to en qua -
dra do no art. 5º às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
au to ri za das a fun ci o nar pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, que uti li za rão os re cur sos para a
aqui si ção de co tas dos FII ou dos FIDC;

II – à sub ven ção eco nô mi ca re la ti va à
equa li za ção en tre o cus to do fi nan ci a men to
re fe ri do no in ci so I des te ar ti go e a taxa de
re tor no dos re ce bí ve is ori un dos de cada
pro je to, até o li mi te de pra zo do fi nan ci a -
men to re fe ri do no in ci so I des te ar ti go.

§ 1º O fi nan ci a men to re fe ri do no in ci so 
I des te ar ti go será fir ma do por meio de con -
tra to en tre a União e a ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

§ 2º Os en car gos fi nan ce i ros do con -
tra to re fe ri do no § 1º des te ar ti go não po de -
rão ser in fe ri o res à taxa mé dia ajus ta da dos
fi nan ci a men tos diá ri os, apu ra dos no Sis te -
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ma Espe ci al de Li qui da ção e de Cus tó dia –
SELIC, para tí tu los pú bli cos fe de ra is.

§ 3º Os re cur sos re fe ri dos no ca put
des te ar ti go se rão alo ca dos por meio de
ofer ta pú bli ca, com va lo res pre es ta be le ci -
dos, ou por meio de le i lão ele trô ni co.”

Se o ca put do art. 6º re fe re-se à ofer ta de fi -
nan ci a men to e à ofer ta de sub ven ção, res ta cla ro
que am bas as ofer tas es ta rão su je i tas a le i lão.
Como já afir ma mos an te ri or men te, se o va lor da
sub ven ção for a va riá vel de con tro le do le i lão, o cus -
to do fi nan ci a men to será ir re le van te, sen do de ci si va
ape nas a ren ta bi li da de dos re ce bí ve is que vi rão a
for mar os fun dos de di re i tos cre di tó ri os.

b) O me ca nis mo não tor na cla ra a for ma de dis -
pên dio da sub ven ção

Mes mo des con si de ran do-se a in ju ri di ci da de do
PLV nº 22, de 2003, uma vez que não de fi ne, como re -
quer a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o vo lu me das
des pe sas de ca rá ter con ti nu a do a se rem ge ra das
pela pro po si ção, res ta ain da o pro ble ma do ajus te or -
ça men tá rio da pro po si ção. Ini ci al men te, é pre ci so
con si de rar que a sub ven ção po de rá ser paga men sal -
men te, re la ti va men te à di fe ren ça apu ra da en tre a
taxa Se lic e a ren ta bi li da de dos tí tu los, ou po de rá ser
paga à vis ta, no mo men to da con ces são do em prés ti -
mo, pelo va lor pre sen te das di fe ren ças fu tu ras en tre a
taxa Se lic e a ren ta bi li da de dos tí tu los.

Se ace i ta a pri me i ra hi pó te se, e con si de ran do
que a sub ven ção será paga em até cin co anos, a pro -
pos ta traz con si de rá vel mar gem de ris co, já que o ci -
clo or ça men tá rio bra si le i ro é in su fi ci en te para abar car 
esse pe río do de tem po. O agen te pri va do que con si -
de rar a sub ven ção de ren ta bi li da de no seu cál cu lo
eco nô mi co, terá que le var em con ta a in cer te za or ça -
men tá ria de cor ren te da não-pre vi são or ça men tá ria
des ses va lo res.

Se ace i ta a se gun da hi pó te se, de pa ga men to à
vis ta do va lor pre sen te das fu tu ras obri ga ções da
União, re la ti vas à sub ven ção eco nô mi ca, cai por ter ra
o ar gu men to de re du ção do cus to fis cal, em ter mos
pri má ri os, que ani ma a pro pos ta. De fato, o go ver no
irá ar car ime di a ta men te, com par ce la sig ni fi ca ti va do
in ves ti men to, com im pac to fis cal ex pres si vo.

Além des sas di fi cul da des, há ou tros pro ble mas
téc ni cos de di fí cil so lu ção. Por exem plo, como es ti mar 
o cus to fi nal da sub ven ção, se a ren ta bi li da de dos tí tu -
los é fixa e a taxa Se lic é va riá vel. No caso de ha ver
um au men to ex pres si vo da taxa Se lic, au men ta-se,
pari pas su, o va lor da sub ven ção eco nô mi ca.

c) a jus ti fi ca ção re la ti va à re du ção do cus to fis -
cal em ter mos pri má ri os é ina de qua da para li dar
com as apli ca ções em in fra-es tru tu ra

Como já apon ta do an te ri or men te, o PLV nº 22,
de 2003, traz sob a mes ma en ge nha ria fi nan ce i ra
duas fon tes bas tan te dis tin tas de in ves ti men to es ta tal: 
pro vi men to de ha bi ta ção às clas ses de ba i xa ren da e
a ofer ta de in fra -es tru tu ra eco nô mi ca. No pri me i ro
caso, sal vo ra ras ex ce ções, tra ta-se de um in ves ti -
men to a fun do per di do que pres su põe a ali e na ção da
pro pri e da de ao be ne fi ciá rio, ime di a ta men te ou ao fim
do fi nan ci a men to. Para os in ves ti men tos em in fra-es -
tru tu ra, pelo con trá rio, não se co gi ta na trans fe rên cia
pa tri mo ni al a fun do per di do. Des se modo, o ar gu men -
to de que o úni co cus to fis cal pri má rio da pro pos ta é o
re la ti vo à sub ven ção, não faz qual quer sen ti do para
os ca sos de in fra-es tru tu ra. Nas po lí ti cas pú bli cas ha -
bi ta ci o na is, está im plí ci ta a idéia de do a ção ao par ti -
cu lar. No caso de vul to sos e ren tá ve is in ves ti men tos
em in fra-es tru tu ra tal tipo de trans fe rên cia é in con ce -
bí vel.

Além dis so, o im pac to da pro po si ção não será
so men te o im pac to não-pri má rio. A ofer ta de cré di to à
taxa Se lic pres su põe cus tos de opor tu ni da de para a
União e sig ni fi ca ex pres si vo im pac to no dé fi cit ope ra -
ci o nal. Do pon to de vis ta da evo lu ção da re la ção “Dí vi -
da/PIB”, o re sul ta do ope ra ci o nal é o de ci si vo, não im -
por tan do se pri má rio ou não. O fato de o País es tar
sub me ti do ao mo ni to ra men to do su pe rá vit pri má rio
não pode ser vis to como uma li cen ça para a re a li za -
ção de po lí ti ca fis cal dis far ça da em gas to com ju ros.

Mas o as pec to mais im por tan te é aque le re la ci -
o na do à pro pri e da de. No caso dos in ves ti men tos em
in fra-es tru tu ra, a pro pri e da de dos in ves ti men tos será
pri va da. Assim, o PIPS pro mo ve rá a trans fe rên cia de
di nhe i ro pú bli co para o pa tri mô nio pri va do. A sub ven -
ção go ver na men tal não irá ge rar pa tri mô nio pú bli co
em me di da igual ao dis pên dio. Toda ela será in cor po -
ra da ao pa tri mô nio pri va do.

3. Peso das de fi ni ções in fra le ga is na efe ti va con -
fi gu ra ção do PIPS

A de le ga ção mu i to am pla à re gu la men ta ção
con ce di da pelo PLV nº 22, de 2003 já pro du ziu al guns
efe i tos bas tan te re le van tes so bre o efe ti vo grau de
sub sí dio e ar bi tra gem re gu la tó ria no âm bi to do PIPS.
Tra ta-se da Re so lu ção nº 3.112, de 31 de ju lho de
2003, que per mi te a in clu são no di re ci o na men to dos
de pó si tos de pou pan ça, o va lor equi va len te a 1,5 ve -
zes o va lor dos FII ou FIDC re la ti vos à cons tru ção de
con jun tos ha bi ta ci o na is.
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Os va lo res lan ça dos no di re ci o na men to são mu -
i to im por tan tes para a ren ta bi li da de das ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras, uma vez que o cus to de cap ta ção dos de -
pó si tos de pou pan ça é bas tan te ba i xo – atu al men te
equi va le a 0,85% ao mês, ou a 10,5% ao ano – e as
pos si bi li da des de apli ca ção al ter na ti va aos fi nan ci a -
men tos ha bi ta ci o na is são bas tan te am plas. Assim,
per mi tir alo car es ses va lo res dos FII e dos FIDC no di -
re ci o na men tos dos de pó si tos de pou pan ça, ain da
mais com um múl ti plo do efe ti vo va lor, é um sub sí dio
con si de rá vel, além do que já está ex pli ci ta do na pró -
pria le gis la ção.

Esse exem plo ilus tra o po ten ci al de trans fe rên -
cia de sub sí di os que a atu al re da ção da lei per mi te,
sem que haja ma i or con tro le e trans pa rên cia so bre
es sas con ces sões.

São es sas as nos sas ob ser va ções.
Con sul to ria Le gis la ti va, 8 de se tem bro de 2003.

– Mar cos Anto nio Köh ler, Con sul tor Le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na -
dor Arthur Vir gí lio, V. Exª será aten di do na for ma re -
gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, Val mir Ama -
ral, Arthur Vir gí lio, Sér gio Gu er ra, Alva ro Dias, Le o nel
Pa van, Lú cia Vâ nia, Te o to nio Vi le la Fi lho, Re gi nal do
Du ar te, Ante ro Paes de Bar ros e Ro se a na Sar ney 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, um dos ma i o res de fe i tos da cul tu ra bra si -
le i ra é a fal ta de auto-es ti ma e a de cor ren te des va lo ri -
za ção ou pou ca va lo ri za ção de nos sas qua li da des
como povo, de nos sas re a li za ções como so ci e da de,
seja em que cam po for. Esse ví cio au to de pre ci a ti vo
re ve la-se na sem pre re pe ti da fra se de que o es tran -
ge i ro é me lhor do que o na ci o nal.

Con tu do, Sr. Pre si den te, gra ças às ine gá ve is
ca pa ci da des in te lec tu a is e em pre en de do ras de nos -
sa gen te, esse ve lho adá gio tor na-se cada vez mais
dis cor dan te da re a li da de bra si le i ra. Exem plo dis so é a 
cres cen te co lo ca ção do Bra sil em po si ções de des ta -
que no mer ca do in ter na ci o nal em di ver si fi ca dos seg -
men tos. E um dos mais bri lhan tes exem plos des se
êxi to da per for man ce na ci o nal é a EMBRAER –
Empre sa Bra si le i ra de Ae ro náu ti ca S.A.

Esta nos sa em pre sa é o re sul ta do fi nal 
de um pro je to es tra té gi co na ci o nal mu i to
bem-su ce di do, cuja ori gem re mon ta à dé ca -
da de 40. Na épo ca, o go ver no bra si le i ro to -

mou a acer ta da de ci são de de sen vol ver a
ca pa ci ta ção ae ro náu ti ca do País, cri an do
uma com pe tên cia na ci o nal para con ce ber,
de sen vol ver e pro du zir ae ro na ves. Essa ca -
pa ci ta ção sur giu em ba ses só li das, a par tir
de 1946, com a cri a ção do Cen tro Téc ni co
da Ae ro náu ti ca – CTA, hoje de no mi na do
Cen tro Téc ni co Ae ro es pa ci al. Em se gui da,
em 1950, veio o Insti tu to Tec no ló gi co da Ae -
ro náu ti ca – ITA. Fi nal men te, em 1969, já
com ge ra ções de en ge nhe i ros for ma dos
pelo ITA e o apo io do pró prio CTA, foi fun da -
da a Embra er. Com o su por te do go ver no
bra si le i ro, a em pre sa pôde trans for mar ciên -
cia e tec no lo gia em en ge nha ria e ca pa ci da -
de in dus tri al.

Entre a fun da ção e a pri va ti za ção, em
de zem bro de 1994, a Embra er de sen vol veu
e pro du ziu ae ro na ves mu i to bem re ce bi das
pelo mer ca do in ter na ci o nal, como os mo de -
los Ban de i ran te, Bra sí lia e Tu ca no. Esse de -
sem pe nho per mi tiu à em pre sa ter do mí nio
com ple to da in dús tria ae ro náu ti ca, des de a
con cep ção e o de sen vol vi men to até a mon -
ta gem e a fa bri ca ção, pas san do pe las áre as 
de cer ti fi ca ção, co mer ci a li za ção e ser vi ços
pós-ven da.

Des de 1995, a Embra er ex por tou
11,95 bi lhões de dó la res em pro du tos e ser -
vi ços, ten do sido a ma i or ex por ta do ra bra si -
le i ra en tre 1999 e 2001. Con tri bu iu, ao lon go 
des ses oito anos, com 4,64 bi lhões de dó la -
res para o sal do da ba lan ça co mer ci al do
País. A Embra er é hoje uma das ma i o res fa -
bri can tes de ae ro na ves co mer ci a is do mun -
do, com ex pres si vos 45% do mer ca do de
aviões re gi o na is de 30 a 60 lu ga res, com
mais de 650 uni da des em ope ra ção. Além
dis so, con quis tou um elen co de 125 cli en tes 
em mais de 30 pa í ses. Hoje, há ae ro na ves
da Empre sa vo an do em for ças aé re as de
vin te pa í ses.

Srªs e Srs. Se na do res,

A ação em pre sa ri al da Embra er se
sus ten ta em cin co pi la res – tec no lo gia, pes -
so as qua li fi ca das, po si ci o na men to glo bal,
in ten si da de de ca i xa e fle xi bi li da de –, que
re ce bem con tí nu os in ves ti men tos, sem pre
vol ta dos para o pro pó si to fi nal da em pre sa:
a sa tis fa ção dos cli en tes. Nes sa sa tis fa ção,
por sua vez, está a ori gem dos re sul ta dos
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da Embra er e da con se qüen te ge ra ção de
va lor para seus aci o nis tas.

Com sede em São José dos Cam pos, a Embra -
er con ta com cin co fá bri cas em es pa lha das por três
Mu ni cí pi os do Esta do de São Pa u lo, nas qua is es tão
em pre ga das 11.500 pes so as. Ou tras mil pes so as tra -
ba lham nas uni da des co mer ci a is da em pre sa na Aus -
trá lia, Chi na, Cin ga pu ra, Esta dos Uni dos e Fran ça.

Aviões fa bri ca dos pela Embra er têm per cor ri do
os céus do mun do, mar can do a pre sen ça do Bra sil
nos cin co con ti nen tes e nas mais va ri a das cul tu ras. A
mar ca made in Bra zil ad qui re con tor nos de qua li da de
e con fi a bi li da de, quan do jus ta pos ta a um pro du to
Embra er.

Mes mo em 2002, ano de for tís si ma cri se eco nô -
mi ca in ter na ci o nal, que afe tou fun da men te o mer ca do 
de avi a ção, so bre tu do em con se qüên cia dos aten ta -
dos de 11 de se tem bro de 2001, em Nova Ior que e
Was hing ton, a Embra er con se guiu re a li zar seus ob je -
ti vos, com a en tre ga de 131 ae ro na ves. Fo ram 7,75 bi -
lhões de re a is de re ce i ta lí qui da e 1,2 bi lhão de re sul -
ta do lí qui do. E o mais im por tan te foi que a em pre sa
con se guiu man ter uma car te i ra de con tra tos con for tá -
vel, com nove bi lhões de dó la res em or dens fir mes,
que se so mam a mais 13,2 bi lhões em op ções.

Eis, Sr. Pre si den te, o re tra to bem aca ba do do
que pode re a li zar o Bra sil, se es ta be le cer pro je tos es -
tra té gi cos cons ci en tes e man ti ver po lí ti cas que dêem
con ti nu i da de e con se qüên cia a es ses pro je tos. Po de -
mos cons tru ir gran des re a li da des no in te res se da Na -
ção bra si le i ra.

Srªs e Srs. Se na do res, per mi te-me, nes te pro -
nun ci a men to, apro ve i tar pa rá gra fos in te i ros do tex to
do re la tó rio anu al de 2002 da Embra er, com a con vic -
ção de que as pa la vras es cri tas que aqui re pro du zi
oral men te bem re fle tem a qua li da de da re a li za ção de
um dos mais exi to sos pro je tos que o Bra sil ja ma is re -
a li zou.

Espe ro, Sr. Pre si den te, que, bre ve men te, pos -
sa mos fa lar des ta tri bu na, não de um ou dois ca sos
de su ces so como este da Embra er, mas do con jun to
de em pre en di men tos bra si le i ros que aju dou a cons -
tru ir uma Na ção bra si le i ra de sen vol vi da eco no mi ca -
men te e so ci al men te mais jus ta, pela dis tri bu i ção
eqüi ta ti va das ri que zas que pro duz.

Qu an do a so ci e da de bra si le i ra de ci diu fo car
pro je tos de gran de al can ce e ne les in ves tiu os re cur -
sos ne ces sá ri os – hu ma nos e fi nan ce i ros –, ti ve mos
sem pre êxi to sem nu an ces. A gran de ques tão que an -
gus tia até hoje é por que não fi ze mos isso em es ca la
su fi ci en te men te am pla para be ne fi ci ar toda a po pu la -
ção bra si le i ra que ain da so fre com a mi sé ria e a ig no -
rân cia?

Exem plos como o da Embra er e ou tros de vem
ser vir de mo ti va ção para em pre en der mos mais e me -
lhor em to das as áre as de in te res se na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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, como to dos nós sa be mos – e o novo
Go ver no, que é um her de i ro bas tan te re a lis ta, ad mi te
–, a si tu a ção dos trans por tes no Bra sil é de ex tre ma
gra vi da de, in de pen den te men te da mo da li da de ob ser -
va da. A de te ri o ra ção das ro do vi as, por exem plo, al -
can ça qua se a to ta li da de das uni da des da Fe de ra -
ção, mes mo aque las onde já se pro ce deu à pri va ti za -
ção, com a con se qüen te so bre car ga de cus tos re pas -
sa da ao con tri bu in te, sob a for ma de pe dá gio. Os pre -
ju í zos im pos tos ao País são imen sos e per fe i ta men te
quan ti fi cá ve is, tudo de cor rên cia de uma con ti nu a da
in di fe ren ça, que che ga à ir res pon sa bi li da de, de su -
ces si vos go ver nos.

No que se re fe re ao trans por te fer ro viá rio, do
pou co que sub sis te da pre cá ria ma lha exis ten te no
Bra sil, a de sa ten ção é an ti ga e crô ni ca. A op ção pelo
trans por te ro do viá rio de pas sa ge i ros e car gas, afir -
ma da e re a fir ma da no pe río do que vai dos anos 50 ao 
auge do mi la gre eco nô mi co nos anos 70 do sé cu lo
pas sa do, re le gou ao un dé ci mo pla no das pri o ri da des
na ci o na is o trans por te fer ro viá rio. Uma mo da li da de
que se mos trou efi caz em to dos os con ti nen tes, pois
re duz cus tos e dis tân ci as, con ce den do aos usuá ri os
um ati vo – o tem po – de di fí cil es ti ma ti va. Além dis so,
é ve tor de de sen vol vi men to re gi o nal, in du zin do con -
sis ten tes e pe re nes mo di fi ca ções na ge o gra fia eco -
nô mi ca das re giões que são al can ça das pela in fra-es -
tru tu ra fer ro viá ria ope ran te.

Con vém lem brar que foi ain da no prin cí pio do
sé cu lo pas sa do que as fer ro vi as atin gi ram a ma i o ri da -
de, tan to no con ti nen te ame ri ca no, no ta da men te nos
Esta dos Uni dos, quan to na Eu ro pa, as se gu ran do e
am pli an do aos ci da dãos e aos seg men tos agro-pe -
cuá ri os e in dus tri a is um meio de trans por te de qua li -
da de, rá pi do, se gu ro e com cus tos al ta men te com pe -
ti ti vos.

No Bra sil, como tris te men te tes te mu nha ram su -
ces si vas ge ra ções, des de os equí vo cos ori gi na is ain -
da nas dé ca das im pe ri a is, as co i sas não se de ram
nes se sen ti do e a es co lha pelo modo ro do viá rio apa -
ren te men te im pli cou a ab so lu ta in di fe ren ça pelo
trans por te fer ro viá rio. 

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, re ce bi com mu i ta
sa tis fa ção a no tí cia de que o Mi nis té rio dos Trans por -
tes de ve rá ma te ri a li zar um ve lho pro je to de nos sa re -
gião: a li ga ção fer ro viá ria, para trans por te de pas sa -
ge i ros, en tre Bra sí lia e Lu ziâ nia, no nos so vi zi nho e
que ri do Esta do de Go iás. Em bre ve te rão iní cio os tra -
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ba lhos para o de ta lha men to e o es tu do de vi a bi li da de
eco nô mi ca, den tro do Pro gra ma de Res ga te do
Trans por te Fer ro viá rio de Pas sa ge i ros. Esse é um
dos pro gra mas que in te gram qua tro ações pre vis tas
no Pla no Na ci o nal de Re vi ta li za ção de Fer ro vi as, lan -
ça do, no fi nal de maio pas sa do, pelo pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va e pelo mi nis tro dos Trans por tes,
Ander son Ada u to. 

Os prog nós ti cos são ver da de i ra men te aus pi ci o -
sos, pois a pre vi são é de que os cus tos de ins ta la ção
se jam ra zoá ve is. Como a li nha prin ci pal já está im -
plan ta da, tor na-se ne ces sá rio so men te cons tru ir as
es ta ções e re for mar os va gões, bens da União, atu al -
men te de po si ta dos na ca pi tal pa u lis ta. O in ves ti men to 
to tal atin ge a ci fra es ti ma da de R$ 15 mi lhões, con si -
de ra da ba i xa quan do com pa ra da com as ne ces si da -
des de in ves ti men to no se tor no res to do País. Para
que se te nha uma idéia do que o Bra sil pre ci sa in ves -
tir para re es tru tu rar, par ci al men te, cin co tre chos de
fer ro vi as ne ces sá ri as ao es co a men to da pro du ção,
se ria pre ci so uma in ver são anu al de um bi lhão de re a -
is, pe los pró xi mos qua tro anos. 

Mas de vol ta à li nha bra si li en se, devo lem brar
que ela é ex plo ra da atu al men te pela em pre sa Fer ro -
via Cen tro-Atlân ti ca, que re a li za uni ca men te o trans -
por te de car gas. O trans por te de pas sa ge i ros, uma
vez con cre ti za da a pro pos ta do Mi nis té rio dos Trans -
por tes, de ve rá ser ini ci a do após pro ces so li ci ta tó rio
con du zi do pelo Go ver no, nos mol des da Par ti ci pa ção
Pú bli co-Pri va da, a cha ma da PPP. A PPP é uma nova
for ma de con ces são pú bli ca na qual a em pre sa pri va -
da ga nha do ra da li ci ta ção res pon de pe los cus tos de
in ves ti men to. O apor te go ver na men tal acon te ce so -
men te de po is de con clu í das as obri ga ções da em pre -
sa ven ce do ra. 

É im por tan te sa li en tar, Srªs e Srs. Se na do res,
que a li nha Bra sí lia/Lu ziâ nia de ve rá trans por tar cer ca
de seis mil pes so as por dia, com dois trens em vi a -
gens nos ho rá ri os de pico. Esses pas sa ge i ros po de -
rão, in clu si ve, fa zer co ne xão, em um pro ces so de in te -
gra ção mo dal, com o me trô, pos si vel men te na ci da -
de-sa té li te do Gu a rá, se guin do para o ter mi nal ro do -
fer ro viá rio de Bra sí lia, que ser vi rá como um ver da de i -
ro cen tro de co mu ta ção para aces so aos vá ri os pon -
tos do Pla no Pi lo to.

Enfim, Sr. Pre si den te, que ro de i xar aqui ex pres -
sa a mi nha gran de sim pa tia por essa ini ci a ti va do Mi -
nis té rio dos Trans por tes do Go ver no Luiz Iná cio Lula
da Sil va, que re vi ta li za – e o faz co me çan do pela nos -
sa Ca pi tal – o trans por te fer ro viá rio de pas sa ge i ros,
uma so lu ção se cu lar per fe i ta men te viá vel e po si ti va,
ca paz de be ne fi ci ar, quan do pen sa mos em ter mos de 
Bra sil, mi lhões de tra ba lha do res, es tu dan tes e tam -
bém tu ris tas, como ocor re em todo o mun do. Por tan -
to, cum pri men tos ao novo Go ver no e vo tos de que as

pro mes sas e in ten ções anun ci a das no fi nal do mês
pas sa do tor nem-se, em bre ve, re a li da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

O GOVERNO PETISTA FAZ 
MUDANÇAS PARA PIOR

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em di ver -
sas oca siões, fiz ad ver tên ci as ao go ver no pe tis ta do
Pre si den te Lula, en vol ven do os pro ble mas mais pre o -
cu pan tes para uma Na ção que pre ci sa cres cer e não
vê qual quer ação efe ti va do Pla nal to. Em vez dis so, o
que se vê é um ve lho, en fa do nho e diá rio ra mer rão
sus ten ta do por pro mes sas va gas. Mes mo as sim, só
na ve ga por um tem po, o tem po que dure a for ça da
pro pa gan da dos mar que te i ros do Pla nal to.

A pro pa gan da ofi ci al é efi ci en te, acre di ta o go -
ver no pe tis ta. Não im por ta o quan to vem cus tan do. O
di nhe i ro do povo é gas to a rodo pe los mar que te i ros.
Só com a mu dan ça do des fi le de 7 de se tem bro, do
Se tor Mi li tar Urba no para a Espla na da dos Mi nis té ri -
os, lá se foi l mi lhão de re a is, se gun do in for mam os
jor na is. E, como ob ser vou o Esta dão, Lula gas tou 1
mi lhão, não usou o Rolls-Roy ce – que a to dos ale gra -
va – e se dis tan ci ou do povo.

Eis o que diz uma das man che tes do jor nal: Lula 
fica lon ge do povo na fes ta do 7 de Se tem bro.

Uma ques tão de op ção do Pre si den te.
O povo se frus tra em tudo por tudo. Por con ta

das con tra di ções do go ver no pe tis ta. E é de con tra di -
ções que que ro fa lar hoje.

Di ver sa men te do que a Se cre ta ria de Co mu ni -
ca ção do Pla nal to– ana li sou em re la ção ao Orça men -
to da União para 2004, o que mais ali se vê são con -
tra di ções.

Va mos a elas, uma a uma:
1. Fome zero: Anun ci a do como pro gra ma que

re vo lu ci o na ria a área so ci al no Bra sil e no mun do, o
que se ob ser va é uma re du ção de 77% em re la ção
aos re cur sos apli ca dos no ano pas sa do, ain da no go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Re pi to: re du ção
de 77%;

Ou o pro gra ma foi de se nha do com im pro vi sa -
ção ou, como pa re ce mais cer to, não pas sou de uma
jo ga da de mar ke ting.

Nes se cam po, tudo que o go ver no pe tis ta do
Pre si den te Lula fez foi com pro var que o go ver no an te -
ri or, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, es ta -
va no rumo cer to.

E mais, en tre o que Lula pro me teu aos ele i to res
e o que foi re a li za do, em ter mos de mu dan ça, tudo
não pas sa de mero es bu lho.

26610 Quarta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    117ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



2. Área so ci al: Apre go am os mar que te i ros do
Pla nal to que o Orça men to de 2003 ga ran te mais re -
cur sos para a área so ci al.

É ou tra in ver da de. 
O que se ob ser va é uma re du ção per cen tu al da

des pe sa so ci al em re la ção à des pe sa to tal: em 2003,
esse per cen tu al era de 72%. Em 2004, será de 70%. 

3. Uni fi ca ção: A uni fi ca ção dos pro gra mas so ci -
a is, que po de ria sig ni fi car um avan ço na con so li da ção 
dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da, vem car re -
ga da de for te dose de in jus ti ça. E, além da in jus ti ça,
de mais e mais con tra di ções.

A con tra di ção está as so ci a da à al te ra ção dos
ní ve is de ren da de fi ni dos para iden ti fi car uma fa mí lia
como po bre ou ex tre ma men te po bre.

Até hoje, in clu si ve, o pró prio go ver no Lula es ta -
be le ceu os va lo res cor res pon den tes a meio sa lá rio
mí ni mo e um quar to do sa lá rio mí ni mo para esta de fi -
ni ção. Meio sa lá rio, po bre; um quar to de sa lá rio, ex tre -
ma men te po bre.

Já o Pro je to de Lei do Orça men to es ti pu la, para
iden ti fi car po bres e ex tre ma men te po bres os es ta lões 
de ren da de R$ 100 e R$ 50, sem qual quer vin cu la -
ção com o sa lá rio mí ni mo.

Vale re fres car a me mó ria pe tis ta, que deve es tar 
es cal dan te de tan ta bola na tra ve e es can te i os: o pro -
gra ma do go ver no ga ran tia que se ria im ple men ta do
um pro gra ma de ren da mí ni ma uni ver sal para as fa -
mí li as com até ½ sa lá rio mí ni mo per ca pi ta.

Pas sou lon ge do gol.
E a in jus ti ça fez gol de pla ca. Va mos lá:
Com base no cen so de mo grá fi co de 2000, há

mais de 9,8 mi lhões de do mi cí li os bra si le i ros com
ren da fa mi li ar per ca pi ta in fe ri or a ½ sa lá rio mí ni mo
men sal. Des se to tal, 94% são for ma dos por pes so -
as com ida de en tre 0 e 17 e/ou 55 anos e mais. Ou
seja, as ida des que apre sen tam ma i or grau de vul -
ne ra bi li da de.

A in jus ti ça se deve ao fato de que, com es ses
no vos ní ve is de ren da per ca pi ta, a meta de fa mí li as a
se rem aten di das pas sa rá a ser de 7,6 mi lhões.

O que acon te ce rá com o ex ce den te (ou as fa mí -
li as “so bran tes”), que já re ce bem al gum be ne fí cio?

Hoje, elas são 9 mi lhões de fa mí li as, re ce ben do
o Bol sa-Esco la e o Au xí lio-gás.

Pela car ti lha pe tis ta, se rão ex clu í das 1 mi lhão e
400 mil fa mí li as.

Vão se so mar ao con tin gen te de quem nada
tem... E PT, SAUDAÇÕES.

Para a me mó ria do PT fi car mais lem bra di ça,
bas ta dar uma mar cha a ré aos cin co me ses ini ci a is
do go ver no pe tis ta. Era aí que os Mi nis tros de Lula cri -
ti ca vam du ra men te o ca das tro úni co dos pro gra mas
so ci a is, por que, em al guns mu ni cí pi os, o nú me ro de

fa mí li as ca das tra das era in fe ri or às que ne ces si ta vam 
de al gum be ne fí cio.

E ago ra, como fi ca mos? Mais de 30% das fa mí -
li as ca das tra das pos su em ren da per ca pi ta in fe ri or a
R$ 100.

4. Fun ci o na lis mo Pú bli co: A pro pos ta de
Orça men to do go ver no Lula pre vê, para as des pe sas
de pes so al e en car gos so ci a is com o fun ci o na lis mo
pú bli co, um to tal que pas sa de 4,94% do Pro du to
Inter no Bru to-PIB, em 2003, para 4, 85% do mes mo
PIB em 2004. Con clu são: o go ver no pe tis ta do Pre si -
den te Lula não tem a in ten ção de re a li zar re a jus tes de 
sa lá ri os nem de re du zir o qua dro de pes so al.

5. Sa lá rio Mí ni mo: Pela pri me i ra vez, em mu i tos 
anos, o Pro je to de Lei Orça men tá ria não de fi ne pre vi -
a men te o va lor do sa lá rio mí ni mo. 

O sa lá rio mí ni mo re pre sen ta uma im por tan te
con quis ta dos tra ba lha do res, al can ça da com a jus ta
pres são do PT. Mas quan do o PT era opo si ção. 

O atu al go ver no ape nas afir ma que o re a jus te
de ve rá ser de 5%, o que está lon ge da pro mes sa da
cam pa nha, de do brar o va lor real do sa lá rio mí ni mo.

Pro mes sa de PT mor re na pra ia.
6. Re for ma Agrá ria: Para a re for ma agrá ria, o

go ver no pe tis ta des ti na rá, em 2004, ape nas R$ 1 bi -
lhão e 5 mi lhões. Não dá para as sen tar as 60 mil fa mí -
li as, que era a meta anun ci a da na cam pa nha de Lula. 

Embo ra es te jam pre vis tos R$ 291 mi lhões a
mais que em 2003, o va lor con sig na do não dá para
as sen tar nada além de 27 mil fa mí li as. Me nos da me -
ta de do pro me ti do.

7. Ga bi ne te da Pre si dên cia: Exce tu an do o for -
te au men to nas des pe sas com o ga bi ne te da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, de 70,7% em re la ção a 2003, e
de 154% com pa ra do com o de 2002, o or ça men to do
go ver no pe tis ta do pre si den te Lula é tí mi do, sem ino -
va ções.

Não aju da nada e nin guém a che gar a por to fir -
me. Sos so bra di re to ao fun do do mar. Nem che ga à
are ia da pra ia. 

E isso tem uma tra du ção: frus tra aque les que
vo ta ram su pon do um go ver no de mu dan ças. Se há
mu dan ça, é para pior.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

LUTADORES DA JUSTIÇA

Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, nes ta 
tar de, para co men tar ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo -
lha de S.Pa u lo de 12 de agos to do cor ren te, que tra -
ta, mais uma vez, da ten são so ci al que exis te no cam -
po atu al men te. 
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A ma té ria, in ti tu la da “Sem-ter ra é lu ta dor da jus -
ti ça, diz Ros se to”, e que so li ci to seja in se ri da nos ana -
is do Se na do, mos tra que o Mi nis tro do De sen vol vi -
men to Agrá rio, em seus pro nun ci a men tos, aca ba in -
cen ti van do as in va sões de imó ve is pelo MST, ao in vés 
de bus car uma so lu ção para os cada vez mais fre -
qüen tes con fli tos no cam po.

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 SÉRGIO GUERRA 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) –

QUEDA NA RENDA

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar a ma té -
ria pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo de 23 de 
agos to do cor ren te, in ti tu la da “Tra ba lha do res per dem
R$ 2,2 bi”. 

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, mos tra os re sul ta dos da Pes qui sa Men sal 

de Empre go do IBGE de ju lho, re gis tran do que a ren -
da dos em pre ga dos fi cou me nor em ju lho em com pa -
ra ção com o mes mo mês de 2002, cor ro en do ain da
mais o po der de com pra dos tra ba lha do res.

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 ALVARO DIAS 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) –

QUAL A DIFERENÇA?

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 a ma té -
ria pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, em sua
edi ção de 23 de agos to do cor ren te, in ti tu la da “Su dam 
e Su de ne de vol ta”. 

A ma té ria 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, para que o povo bra si le i ro se per -
gun te e per gun te ao Go ver no Lula, que se na Su dam
e Su de ne do Go ver no pas sa do hou ve tan ta cor rup -
ção como eles dis se ram, por que vol tar com elas ? 

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 LEONEL PAVAN 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.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

CONTRADIÇÃO DO BRASIL E DO
 GOVERNO LUIZ INÁCIO

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta Tri bu na para co men tar in ti tu la -
da “Dois pe sos, duas mo e das”, pu bli ca da na re vis ta
Veja, edi ção de 13 de agos to do cor ren te ano.

A ma té ria, da ex tre ma atu a li da de, pelo que a in -
ser ção nos ana is do Se na do é opor tu na, é um re tra to
su ges ti va men te re pre sen ta ti vo das con tra di ções do

Bra sil e do Go ver no Luiz Iná cio. Os ju ros es tão ca in -
do, está sen do con ce di da a isen ção de IPI às mon ta -
do ras, mas os pre ços não es tão ca in do na mes ma
pro por ção. O povo tem que sa ber que as co i sas não
são como re al men te o Go ver no diz.

O tex to, que pas sa 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
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA 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. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

SINAL DOS TEMPOS

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na, nes te mo men to, para um bre ve co men -
tá rio a res pe i to da nos sa eco no mia, ba se a do no edi -
to ri al in ti tu la do “Si nal dos tem pos”, pu bli ca do no jor -
nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 12 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 sua in ser ção nos ana is do Se na do é opor -
tu na e ser ve para aler tar o Go ver no Lula so bre o de -

se qui lí brio en tre o se tor fi nan ce i ro e o se tor pro du ti vo,
de se qui lí brio este ge ra do pela atu al po lí ti ca eco nô mi -
ca. Ou ado ta mos uma po lí ti ca mais agres si va de que -
da dos ju ros ou con ti nu a re mos par ti ci pan do do “es pe -
tá cu lo da re ces são”.

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 TEOTONIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

26616 Quarta-fe i ra 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    123ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

MAIS UMA INVASÃO

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 a ma té -
ria in ti tu la da “Fa zen de i ros pro tes tam con tra in va são
no MS”, pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo,
em sua edi ção de 02 de se tem bro do cor ren te. 

A ma té ria 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 avi so para o Go ver no so bre a
de sor dem atu al men te exis ten te no cam po, pois evi -
den cia que o cli ma po lí ti co no país pi o ra a cada dia.

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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

A QUEDA DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po

esta tri bu na nes te mo men to para fa zer um co men tá -
rio so bre a eco no mia do país, ba se a do em ma té ria
pu bli ca da no Jor nal do Bra sil de 2 de se tem bro do
cor ren te ano. 

A ma té ria in ti tu la da “Mer ca do já teme que da do
PIB no ano”, e que so li ci to seja in se ri do nos ana is do

Se na do pela sua atu a li da de, mos tra que o cres ci men -
to do PIB no pri me i ro ano do Go ver no Lula será me -
nor do que a mé dia dos oito anos do Go ver no FHC. 

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te -
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS 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. 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, hoje, ocu po esta tri bu na para ho me -
na ge ar a mi nha ci da de na tal, São Luís do Ma ra nhão,
fun da da em dia oito de se tem bro de 1612. 

Em São Luís o pre sen te e o pas sa do jun -
tam-se para pre ser var o nos so pa tri mô nio ar qui te -
tô ni co, um dos ma i o res e mais ho mo gê ne os de todo 
o Bra sil, cons tru í do ao lon go de sé cu los, pelo tra ba -
lho de su ces si vas ge ra ções de ma ra nhen ses. Seu
Cen tro His tó ri co tem cer ca de 3500 imó ve is dos sé -
cu los XVIII e XIX dis tri bu í dos, prin ci pal men te, pe los 
ba ir ros da Pra ia Gran de, Des ter ro e Por ti nho.

Os am plos so bra dos co lo ni a is ain da pre ser -
vam as fa cha das da ce râ mi ca por tu gue sa e mar -
cam a pa i sa gem da ci da de, que é Pa tri mô nio Cul tu -
ral da Hu ma ni da de – tí tu lo re ce bi do da UNESCO
em 1997, no meu pri me i ro go ver no. Ter nos sa ci da -
de como Pa tri mô nio da Hu ma ni da de é uma vi tó ria
dos ma ra nhen ses e o re co nhe ci men to pelo tra ba lho 
de pre ser va ção da ci da de re a li za do pelo go ver no
do Esta do.

A his tó ria da ca pi tal ma ra nhen se co me ça em
1612, com sua fun da ção pe los fran ce ses, co man -
da dos pelo fi dal go Da ni el de La Tou che, em uma ex -
pe di ção au to ri za da por Ma ria de Mé di cis, re gen te
da Fran ça na me no ri da de de Luís XIII. Seu nome foi
dado à co lô nia du ran te a fra cas sa da ten ta ti va de lá
de i tar as ra í zes de uma Fran ça Equi no ci al, de po is
da ten ta ti va de fun da ção da Fran ça Antár ti ca no Rio 
de Ja ne i ro, em 1555. A nau ca pi tâ nia, cha ma da Re -
gen te, era co man da da pelo al mi ran te Fran ço is de
Ra zilly, se nhor de Ra silly e Au nel les, gló ria da Ma ri -
nha fran ce sa de en tão; a nau Char lot te, pelo ba rão
de Sancy e a nau Sa int’Anne por Cla u de de Ra zilly,
ba rão de La u nay.

Entre os ca pu chi nhos da fro ta es ta vam Cla u -
de d’Abeville, au tor de um dos mais im por tan tes e
fa mo sos li vros da his to ri o gra fia ma ra nhen se, a
“His tó ria da mis são dos pa dres ca pu chi nhos na Ilha 
do Ma ra nhão e suas cir cun vi zi nhan ças”, na tra du -
ção de Cé sar Mar ques, que nar ra a vi a gem da Fran -
ça, de onde a ex pe di ção par tiu a 19 de mar ço de
1612, ao Bra sil, as sim como os su ces sos re la ci o na -
dos à fun da ção so le ne da ci da de no dia oito de se -
tem bro, com a ce le bra ção de uma mis sa e a re a li za -
ção de uma pro cis são, e à ex pul são dos fran ce ses;
Yves d’Evreux, o su pe ri or dos pa dres, que vi ria a
es cre ver a “Vi a gem ao Nor te do Bra sil, fe i ta nos

anos de 1613 a 1614”, im pres sa em 1615, mas des -
tru í da ain da na ti po gra fia por mo ti vos po lí ti cos, sen -
do re e di ta da so men te em 1864 por Fer di nand De -
nis. Esse li vro foi re e di ta do no va men te em 1929 por
Hum ber to de Cam pos e, mais uma, em 2002, pelo
go ver no do Ma ra nhão, na co le ção Ma ra nhão Sem -
pre, de obras im por tan tes para a His tó ria do Ma ra -
nhão, quan do eu era go ver na do ra do Esta do.

Os fran ce ses en con tra ram na Ilha Gran de, ou
Upa on-Açu, os ín di os Tu pi nam bás, que os cha ma -
ram de pa pa ga i os ama re los, por sua cor e por sua
fala rá pi da.

Em 1614, os fran ce ses so fre ram uma gran de
der ro ta na Ba ta lha de Gu a xen du ba para tro pas vin -
das de Per nam bu co co man da das por Je rô ni mo de
Albu quer que, que ha via re ce bi do por Pro vi são Real
de 29 de maio de 1613, o tí tu lo de Ca pi tão da Con -
quis ta e Des co bri men to das Ter ras do Ma ra nhão.
Após essa ba ta lha foi as si na do um ar mis tí cio. Em
1615, fo ram de fi ni ti va men te ex pul sos com a aju da
de mais tro pas vin das de Per nam bu co, co man da -
das por Ale xan dre de Mou ra co ad ju va do por Di o go
de Cam pos. Da ni el de La Tou che, aban do na do pelo
seu go ver no, foi le va do pre so para Olin da e, de po is,
trans fe ri do para Lis boa, onde fi cou pre so por dois
anos no for te de Be lém. Daí em di an te, São Luís
pas sa ria a ser uma das mais por tu gue sas ci da des
do Bra sil.

Em 1641, a ci da de foi in va di da pe los ho lan de -
ses. Em 1644, os por tu gue ses ex pul sa ram os in va -
so res, to man do pos se da re gião de fi ni ti va men te.
Do seu nas ci men to fran cês, e ain da que or gu lho sa
dis so, São Luís não con ser va qua se ne nhu ma
mar ca.

A ci da de, ba nha da pe las águas da baía de
São Mar cos, é en so la ra da o ano in te i ro. A ilha onde
está lo ca li za da, de qua se mil qui lô me tros qua dra -
dos, tem pra i as mu i to bo ni tas, como a Pon ta
d’Areia, São Mar cos, Ca lhau, Olho d’Água, Ara ça gi
e a Pra ia da Guia, imor ta li za das nas le tras de di ver -
sas can ções de mú si cos po pu la res ma ra nhen ses,
além de ex ten sos man gue za is, res pon sá ve is pela
pre ser va ção de uma ri quís si ma flo ra e fa u na ma ri -
nhas, com enor me va ri e da de de pe i xes, ca ran gue -
jos e ou tros fru tos do mar.

Sr. Pre si den te, a na tu re za foi pró di ga com o
Ma ra nhão, e Deus a com ple tou com um povo tra ba -
lha dor e hos pi ta le i ro, que tive a hon ra de go ver nar
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por qua se oito anos. Eu po de ria fa lar dos ma ra nhen -
ses e de suas qua li da des por lon go tem po e ain da ha -
ve ria mu i to a di zer. Mas es co lhi, como sín te se de meu 
povo, um de seus tra ços cul tu ra is mais mar can tes: a
li te ra tu ra.

A ci da de de São Luís é co nhe ci da, com toda a
jus ti ça, como a Ate nas Bra si le i ra, de no mi na ção a ela
atri bu í da ain da no sé cu lo XIX pela pre sen ça de gran -
des no mes ma ra nhen ses no pa no ra ma cul tu ral bra si -
le i ro. Eles for ma ram na que la épo ca o que fi cou co -
nhe ci do como o Gru po Ma ra nhen se do qual fa zi am
par te gran des po e tas, pro sa do res, tra du to res, jor na -
lis tas, pro fes so res, gra má ti cos, edu ca do res, bió gra -
fos e ci en tis tas, que, em bo ra não sen do, to dos, de
São Luís ti nham a ci da de como re fe rên cia e pa i xão. O 
Gru po Ma ra nhen se era com pos to por ilus tres fi gu ras
como: Odo ri co Men des, So te ro dos Reis, João Lis -
boa, Gon çal ves Dias, Hen ri ques Leal, Pe dro Nu nes
Leal, Tra ja no Gal vão, Sou sân dra de, Gen til Bra ga, Jo -
a quim Ser ra, Dias Car ne i ro, Antô nio Jo a quim Fran co
de Sá, Go mes de Sou sa. Além dos es cri to res des se
gru po, ti ve mos ou tros como Cé sar Mar ques, Cel so
Ma ga lhães, Teó fi lo Dias, Ade li no Fon tou ra, Ra i mun do 
Cor re ia, Artur Aze ve do, Alo í sio Aze ve do, Gra ça Ara -
nha, Ca tu lo da Pa i xão Ce a ren se, que, ape sar do
nome, era ma ra nhen se, Hum ber to de Cam pos, Co e -
lho Neto, Vi ri a to Cor rêa, Odylo Cos ta, fi lho, Frank lin
de Oli ve i ra, Oswal di no Mar ques, Lago Bur nett, Ban -
de i ra Tri buz zi, João Mo ha na, José Ma ria Nas ci men to, 
Ma ria Fir mi na. Hoje, essa tra di ção é con ti nu a da por
no mes como Jo sué Mon tel lo, Fer re i ra Gul lar, Na u ro
Ma cha do, Ma no el Ca e ta no Ban de i ra de Mel lo, Lucy
Te i xe i ra, Jo mar Mo ra es, José Cha gas, Luís Au gus to
Cas sas, José Lou ze i ro.

Srªs e Srs. Se na do res, a es ses no mes, per mi -
to-me adi ci o nar mais um, o do meu pai, o pre si den te
José Sar ney, da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, com
uma obra li te rá ria co nhe ci da e ad mi ra da no Bra sil e
em vá ri os pa í ses em to dos os con ti nen tes, go ver na -
dor do Ma ra nhão e pre si den te da Re pú bli ca, que, te -
nho cer te za, se une a mim e aos de ma is se na do res
ma ra nhen ses, nes ta ho me na gem que faço à ci da de
de São Luís do Ma ra nhão.

Pa ra béns a São Luís por es ses tre zen tos e no -
ven ta e um anos de fun da ção, pe río do em que se tor -
nou um mar co na vida dos ma ra nhen ses e dos bra si -
le i ros.

Mu i to obri ga da.

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 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 RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2003

(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 793, de 2003 – art. 336, II,

combinado com o art. 338, IV, 

do Regimento Interno)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re -
so lu ção nº 38, de 2003, de au to ria do Se na dor Sér -
gio Ca bral, que acres cen ta o art. 7º na Re so lu ção nº 
61, de 24 de ju nho de 1997 (para per mi tir que o
Esta do do Rio de Ja ne i ro subs ti tua os de pó si tos
ban cá ri os em di nhe i ro das con tas ga ran ti do ras pre -
vis tas na re fe ri da Re so lu ção, por ati vos que pre ser -
vem a re com po si ção in te gral dos sal dos fi nan ce i ros 
des sas con tas) ten do

Pa re cer sob nº 1.212, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Ney Su as -
su na, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

 – 2 –

PARECER Nº 1.034, DE 2003

(Escolha de Autoridade)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº
1.034, de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor: Sér gio Gu er ra, so bre a Men -
sa gem nº 150, de 2003 (nº 338/2003, na ori gem),
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor José Ze nó -
bio Te i xe i ra de Vas con ce los para exer cer o car go de
Di re tor-Ge ral da Agên cia de De sen vol vi men to do
Nor des te – Ade ne.
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 – 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi -
os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li -
da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

 – 4 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 13, DE 2003

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

 – 5 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti -
tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, 
de 2001 (nº 333/99, na Casa de ori gem), que al te ra
a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que re gu la
di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de in dus -
tri al, ten do 

Pa re cer sob nº 1.141, de 2003, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do. 

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

 – 6 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de

2002 (nº 3.468/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui
o ano de 2002 como “Ano do Edu ca dor” e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do 

Pa re cer sob nº 1.072, de 2003, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes, ofe re cen do
a re da ção do ven ci do. 

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

 – 7 –
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2000

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti -
tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000,
de au to ria do Se na dor Arlin do Por to, que al te ra o
De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969 –
Có di go Pe nal Mi li tar e o De cre to-Lei nº 1.002, de 21
de ou tu bro de 1969 – Có di go de Pro ces so Pe nal Mi -
li tar (com pe tên cia do Tri bu nal do Júri para cri mes
do lo sos con tra a vida pra ti ca dos con tra ci vil, por mi -
li ta res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri -
tó ri os), ten do

Pa re cer sob nº 1.135, de 2003, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, ofe re cen do a
re da ção do ven ci do.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

 – 8 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 383, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 383, de 2003 (nº 1.060/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do
de Extra di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul,
con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem bro de
1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.124, 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 Edu ar do Aze re do.

 
– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 384, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 384, de 2003 (nº 951/2001, na Câ ma -
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ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do XXI Pro to -
co lo Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção Eco -
nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta -
dos Par tes do Mer ca do Co mum do Sul – Mer co sul, e
o Go ver no da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em 19 de
ou tu bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.125, 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 João Ca pi be ri be.

 – 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 386, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 386, de 2003 (nº 1.663/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do
de Sede en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções
Tri bu tá ri as, ce le bra do em San ti a go do Chi le, em 3 de
abril de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.126, 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 Gil ber to Mes tri nho.

 – 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 387, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 387, de 2003 (nº 1.840/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to dos Esta tu -
tos e Re gu la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ado ta do na ci da de do Pa -
na má, em ju lho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.127, 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 Jef fer son Pé res.

 – 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 389, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 389, de 2003 (nº 2.307/2002, 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 o Pro vi men to
de Ca pa ci da de Espa ci al, ce le bra do no Rio de Ja ne i -
ro, em 8 de maio de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.128, 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 Mar co Ma ci el.

 – 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 390, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 390, de 2003 (nº 2.309/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Pro to co -
lo Adi ci o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em
Apli ca ções Pa cí fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as Espa -
ci a is 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 re la ti vo à Con -
ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si ção de Equi pa -
men tos para a Co o pe ra ção Espa ci al, ce le bra do em
Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.129, 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 Mar co Ma ci el.

 – 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 391, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 391, de 2003 (nº 2.311/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Con vê -
nio 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 so bre Assis tên -
cia aos Na ci o na is de cada uma das Par tes que se en -
con trem em Ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja
Re pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar de seus
Res pec ti vos Pa í ses, ce le bra do em Bu e nos Ai res, em
14 de agos to de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.130, 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 Edu ar do Aze re do.

 – 15 –
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, 
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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 – 16 –
REQUERIMENTO Nº 681, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
681, 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 9, de 1999, e 207, de 2000, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

– 17 –
REQUERIMENTO Nº 686, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
686, de 2003, dos Se na do res José Sar ney e Tião
Vi a na, so li ci tan do a cri a ção de Co mis são Tem po rá -
ria Inter na, com pos ta de cin co mem bros, sen do um
in te gran te da Mesa, para, no pra zo de trin ta dias,
con so li dar os Pro je tos de Re so lu ção do Se na do em 
tra mi ta ção que al te ram o Re gi men to Inter no da
Casa.

 – 18 –
REQUERIMENTO Nº 694, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
694, de 2003, do Se na dor Efra im Mo ra is, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, a tra mi ta ção con jun ta do
Pro je to de Lei do Se na do nº 319, de 2003, com o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de 2002, que já se en -
con tra apen sa do aos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
245, de 2000; 101, 185 e 281, de 2001; 95 e 113, de
2002, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

 – 19 –
REQUERIMENTO Nº 695, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
695, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do, nos 
ter mos re gi men ta is, que, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 90, de 2003-Com ple men tar, além das Co -
mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia.

 – 20 –
REQUERIMENTO Nº 704, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
704, de 2003, do Se na dor De mós te nes Tor res, so li ci -
tan do a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Re so lu -

ção nºs 66, de 2002, e 34, de 2003-CN, por re gu la rem 
a mes ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está
en cer ra da a pre sen te ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 41 
mi nu tos.)

AGENDA
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

9-9-03
Ter ça-fe i ra

10:00 Re u nião de Lí de res
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10:30 Sub pro cu ra dor Ednal do Ho lan da Bor ges,
Sub pro cu ra dor da Re pú bli ca 
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:00 Con se lhe i ro Jor ge Pa vão, Pre si den te do
Tri bu nal de Con tas do Esta do do Ma ra -
nhão
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:30 Se nhor Luis Bul cão, Ge ren te de Cul tu ra
do Esta do do Ma ra nhão, acom pa nha do de 
Se cre tá ri os de Cul tu ra de ou tros Esta dos
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:00 Lan ça men to do Li vro O Cons ti tu ci o na lis -
mo de D. Pe dro I no Bra sil e em Por tu gal,
edi ção fac-si mi lar de do cu men tos ano ta -
dos pelo Impe ra dor, com in tro du ção de
Afon so Ari nos e pre fá cio de Car los Fer -
nan do Mat hi as de Sou za, co-edi ta do pelo
Se na do Fe de ral e pelo STF, com a pre sen -
ça do Pre si den te Ma u rí cio Cor rêa, Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
Apre sen ta ção dos se guin tes li vros:
1 – Di re i to Cons ti tu ci o nal Bra si le i ro: Re for -
ma das Insti tu i ções Na ci o na is, de Alfre do Va -
re la
2 – His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil, de Au re -
li no Leal
3 – Cons ti tu i ção Fe de ral Bra si le i ra (1891), de
João Bar ba lho Uchôa Ca val can ti
Sa lão No bre do Con gres so Na ci o nal

15:00 Se nhor Luiz Alber to Pas sos, acom pa nha -
do do Se nhor Luiz Car los Mo re i ra da Sil va, 
in di ca do para a Di re to ria de Abas te ci men -
to e Re fi no da Pe tro bras
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 117ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 10 de setembro de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma, Sér gio Zam bi a si,
Le o nel Pa van e Mão San ta

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA–
DORES:

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 – Antô 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 Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des Ca mar go –
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 – Gil ber to Mes tri nho –
Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na – 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 – Jor ge Bor nha u -
sen – José Agri pi no – José Jor ge – 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 – Serys Slhes sa ren ko – 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 (Sér gio Zam bi a si) – A lis -
ta de pre sen ça acu sa  o com pa re ci men to de 72 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

So bre a mesa, ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 133/2003, de 8 de agos to úl ti mo, do Mi nis té -
rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, en ca mi -
nhan do novo ane xo ao Ofí cio nº 223/2003, en vi a do
an te ri or men te,por aque le Órgão, em res pos ta ao Re -
que ri men to nº 393, de 2003, da Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pae;

Nº 180/2003, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro da
Edu ca ção, co mu ni can do que está sen do con clu í do o
le van ta men to dos da dos para a res pos ta ao Re que ri -
men to nº 420, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são de
Edu ca ção.

A co mu ni ca ção e as in for ma ções fo ram en ca mi -
nha das, em có pia, aos Re que ren tes.

O Re que ri men to nº 420, de 2003, aguar da rá a
re mes sa das in for ma ções na Se cre ta ria-Ge ral da
mesa.

O Re que ri men to nº 393, de 2003, vai ao Arqui -
vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2003
(Nº 7.032/2002, na Casa de Ori gem)

Cria o Par que Na ci o nal Ma ri nho das
Ilhas dos Cur ra is, no Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a do o Par que Na ci o nal Ma ri nho das

Ilhas dos Cur ra is, no Esta do do Pa ra ná, em con for mi -
da de com a Lei nº 9.985, de 18 de ju lho de 2000, com
li mi tes cor res pon den tes ao qua dri lá te ro for ma do pela 
li ga ção de qua tro pon tos com as se guin tes co or de na -
das: Pon to 1: 25.43.13S e 048.22.26W; Pon to 2:
25.44.27S e 048.22.53W; Pon to 3: 25.45.47S e
048.19.49W; e Pon to 4: 25.44.33S e 048.19.21W.
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Art. 2º O Par que Na ci o nal Ma ri nho das Ilhas dos 
Cur ra is tem por fi na li da de pro te ger os ecos sis te mas
das Ilhas dos Cur ra is, bem como os am bi en tes ma ri -
nhos dos li mi tes do seu en tor no, per mi tin do ain da a
pro te ção e con tro le de re le van tes áre as de ni di fi ca ção 
de vá ri as es pé ci es de aves e de há bi tat de es pé ci es
ma ri nhas.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.032, DE 2002

Cria o Par que Na ci o nal Ma ri nho das
Ilhas dos Cur ra is, no Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É cri a do o Par que Na ci o nal Ma ri nho das

Ilhas dos Cur ra is, no Esta do do Pa ra ná, em con for mi -
da de com a Lei nº 9.985, de 18 de ju lho de 2000, com
li mi tes cor res pon den tes ao qua dri lá te ro for ma do pela 
li ga ção de qua tro pon tos com as se guin tes co or de na -
das: Pon to 1: 25.43.13S e 048.22.26W; Pon to 2:
25.44.27S e 048.22.53W: Pon to 3: 25.45.47S e
048.19.49W; e Pon to 4: 25.44.33S e 048.19.21W.

Art. 2º O Par que Na ci o nal Ma ri nho das Ilhas dos 
Cur ra is tem por fi na li da de pro te ger os ecos sis te mas
das Ilhas dos Cur ra is, bem como os am bi en tes ma ri -
nhos dos li mi tes do seu en tor no, per mi tin do ain da a
pro te ção e con tro le de re le van tes áre as de ni di fi ca ção 
de vá ri as es pé ci es de aves e de ha bi tat de es pé ci es
ma ri nhas.

Art. 3º O Par que Na ci o nal Ma ri nho das Ilhas dos 
Cur ra is será ad mi nis tra do pelo po der pú bli co fe de ral e 
dis po rá de um Con se lho Con sul ti vo, pre si di do pelo
re pre sen tan te do po der pú bli co fe de ral, e com pos to
por re pre sen tan te da Ma ri nha do Bra sil, da Se cre ta ria 
de Meio Ambi en te do Esta do do Pa ra ná – SEMA/PR.
de re pre sen tan tes das pre fe i tu ras de Gu a ra tu ba, Ma -
ti nhos, Mor re tes, Pon tal do Pa ra ná, Anto ni na, Gu a ra -
que ça ba e Pa ra na guá, dois re pre sen tan tes das co lô -
ni as de pes ca do res da re gião, dois dos clu bes náu ti -
cos ou de pes ca, dois de or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is que de sen vol vam ati vi da de na re gião e dois
da co mu ni da de ci en tí fi ca, sen do os re pre sen tan tes
da so ci e da de e or ga ni za ções ci vis es co lhi dos pelo
po der pú bli co fe de ral, e re gi do con for me de ter mi na a
le gis la ção em vi gor e seu re gi men to in ter no.

Art. 4º É per mi ti da a vi si ta ção nas águas do en -
tor no do Par que, nas con di ções es ta be le ci das no Pla -
no de Ma ne jo da Uni da de e pelo seu Con se lho Con -
sul ti vo.

Art. 5º O po der pú bli co, para com pen sar Impac -
tos so ci a is e ge rar al ter na ti vas de pes ca, tu ris mo e

au men to de ecos sis te mas pro du ti vos na re gião, pro -
mo ve rá, fo men ta rá ou es ti mu la rá, di re ta men te ou
atra vés de Ini ci a ti vas pú bli cas ou pri va das, a im plan -
ta ção de re ci fes ar ti fi ci a is no en tor no do Par que, ou
em re giões pró xi mas pro pi ci as a esta ati vi da de.

Art. 6º as in fra ções ao dis pos to nes ta lei e em
sua re gu la men ta ção su je i tam-se às pe na li da des pre -
vis tas na Lei nº 9.605. de 12 de fe ve re i ro de 1998.

Art. 7º O po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
de acor do com as nor mas apli cá ve is e pre vis tas no
Sis te ma Na ci o nal de Uni da des de Con ser va ção cri a -
do pela Lei nº 9.985, de 18 de ju lho de 2000, no pra zo
de cen to e oi ten ta dias con ta dos da data de sua pu bli -
ca ção.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As Ilhas doa Cur ra is são ri cas em re cur sos na -
tu ra is e cons ti tu em um dos mais im por tan tes pon tos
de ni di fi ca ção do sul do Bra sil e do Atlân ti co Sul. Cal -
cu la-se que vi vem ali mais de oito mil aves. As Ilhas
não pos su em pra ia e sim cos tões de ro chas e pe -
dras, que aflo ram do mar, onde as on das ba tem
cons tan te men te. É uma área mu i to pis co sa, de
águas lím pi das e pro pí ci as à caça sub ma ri na e, so -
bre tu do, mer gu lhos. O Cen tro de Estu dos do Mar, da
Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná. de sen vol ve vá ri as
pes qui sas nas ilhas.

O ob je ti vo do pre sen te pro je to é as se gu rar a
con ser va ção des se im por tan te pa tri mô nio am bi en tal
do Esta do do Pa ra ná e do País. Con vém lem brar que
o Pa ra ná não dis põe de mu i tas ilhas oceâ ni cas ou ou -
tras for mas de sus ten ta ção ati vi da des de pes ca e vi si -
ta ção co lo cam em ris co as con di ções am bi en ta is des -
ta re gião, sen do ne ces sá rio or de nar es tas ati vi da des,
com pa ti bi li zan do as di ver sas ati vi da des com as ne -
ces si da des de seu equi lí brio só cio-am bi en tal.

As ilhas per ten cem à União e são de sa bi ta das,
o que sig ni fi ca que para a cri a ção do Par que não será
ne ces sá ria a de sa pro pri a ção de ter ras e nem se rão
cri a dos pro ble mas so ci a is.

As li mi ta ções even tu al men te es ta be le ci das à
pes ca e ao mer gu lho se rão com pen sa das pela cons -
tru ção, já em an da men to, de re ci fes ar ti fi ci a is na re -
gião e en tor no. Co muns em pa í ses como Esta dos
Uni dos, Fran ça e Ja pão, os re ci fes ar ti fi ci a is uti li za dos 
no Pa ra ná são es tru tu ras de con cre to afun da das pro -
po si tal men te e que ser vem de abri go e in cen ti vam o
au men to da po pu la ção de pe i xes. Em ge ral, a cap tu ra 
de pe i xes au men ta em vo lu me e qua li da de, es ti mu -
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lan do as pes cas es por ti va e a caça su ba quá ti ca. Para
os mer gu lha do res au tô no mos, as es tru tu ras trans for -
mam-se em no vas tri lhas e pa i sa gens sub mer sas de -
po is de co lo ni za das pe las mais va ri a das cri a tu ras
ma ri nhas.

A idéia cen tral do pro gra ma de re ci fes ar ti fi ci a is
é re cu pe rar a bi o di ver si da de ma ri nha do es ta do e ao
mes mo tem po pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi -
co das vá ri as re giões con tem pla das, cri an do no vos
lo ca is para a prá ti ca do mer gu lho con tem pla ti vo e da
pes ca ar te sa nal. Até ago ra, os re sul ta dos em ter mos
de co lo ni za ção bi o ló gi ca su pe ra ram as ex pec ta ti vas.
Os re ci fes es tão ser vin do de abri go para uma gran de
quan ti da de de pe i xes que es ta vam se tor nan do cada
vez mais ra ros no li to ral do Pa ra ná, como ba de jos,
me ros, cher nes e pam pos.

Com os re sul ta dos po si ti vos do pro gra ma de
Re ci fes não exis te mais ne nhum em pe ci lho para
cri a ção do Par na da Ilhas dos Cur ra is, pois as even -
tu a is li mi ta ções a pes ca des por ti va e co mer ci al já
está sen do am pla men te com pen sa da na pró pria re -
gião.

Em re la ção a área de oce a no in clu í da nos li mi -
tes do Par que, a mes ma per mi te a exis tên cia de uma
zona de pro te ção en tre as Ilhas e a re gião de uso pú -
bli co. Inclu in do pe dras, la jes e ou tras for mas na tu ra is
onde exis te va ri a da fa u na aquá ti ca. Sua por ção ma i or 
em di re ção opos ta a cos ta deve-se ao fato de nes ta
área exis ti rem es tru tu ras de Re ci fes Arti fi ci a is ins ta la -
das há vá ri os anos, na fase de pes qui sa do pro je to,
onde já vi vem de for ma per ma nen te ra ros exem pla res 
de ‘me ros’, pe i xes com vá ri as cen te nas de qui los, que 
ado ta ram as es tru tu ras como ex ce len te área de con -
vi vên cia.

Por meio da ca te go ria pro pos ta, Par que Na ci o -
nal, será pos sí vel de i xar Intan gí vel (Into cá vel) gran de
par te da área, por meio do seu Pla no de Ma ne jo, e ao
mes mo tem po per mi tir a vi si ta ção li mi ta da a de ter mi -
na das áre as, in clu in do o mer gu lho para tu ris mo con -
tro la do, como é fe i to em ou tras uni da des como o Par -
na de Abro lhos no Esta do da Ba hia.

Des ta for ma, cri ar este par que e com ple tar o
con ce i to de usos múl ti plos de uma re gião, per mi tin do
que a União, sem ne nhum cus to di re to de de sa pro pri -
a ção ou re-lo ca ção hu ma na, pos sa cri ar e ge rir um
me ca nis mo de pro te ção mais for te e cla ro como é
esta ca te go ria de Uni da de de Con ser va ção, den tro
dos prin ci pi as do SNTJC – Sis te ma Na ci o nal de Uni -
da des de Con ser va ção.

Sala das Ses sões, 25 de ju nho de 2002. – De pu -
ta do Lu ci a no Piz zat to. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Do Meio Ambi en te
Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te

eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon -
do-se ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.

§ 1º Para as se gu rar a efe ti vi da de des se di re i to,
in cum be ao Po der Pú bli co:

I – pre ser var e res ta u rar os pro ces sos eco ló gi -
cos es sen ci a is e pro ver o ma ne jo eco ló gi co das es pé -
ci es e ecos sis te mas;

II – pre ser var a di ver si da de e a in te gri da de do
pa tri mô nio ge né ti co do País e fis ca li zar as en ti da des
de di ca das à pes qui sa e ma ni pu la ção de ma te ri al ge -
né ti co;

III – de fi nir, em to das as uni da des da Fe de ra ção, 
es pa ços ter ri to ri a is e seus com po nen tes a se rem es -
pe ci al men te pro te gi dos, sen do a al te ra ção e a su -
pres são per mi ti das so men te atra vés de lei, ve da da
qual quer uti li za ção que com pro me ta a in te gri da de
dos atri bu tos que jus ti fi quem sua pro te ção;

IV – exi gir, na for ma da lei, para ins ta la ção de
obra ou ati vi da de po ten ci al men te ca u sa do ra de sig -
ni fi ca ti va de gra da ção do meio am bi en te, es tu do
pré vio de im pac to am bi en tal, a que se dará pu bli ci -
da de;

V – con tro lar a pro du ção, a co mer ci a li za ção e o
em pre go de téc ni cas, mé to dos e subs tân ci as que
com por tem ris co para a vida, a qua li da de de vida e o
meio am bi en te;

VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal em to dos
os ní ve is de en si no e a cons ci en ti za ção pú bli ca para a 
pre ser va ção do meio am bi en te;

VII – pro te ger a fa u na e a flo ra, ve da das, na for -
ma da lei, as prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun -
ção eco ló gi ca, pro vo quem a ex tin ção de es pé ci es ou
sub me tam os ani ma is a cru el da de.

§ 2º Aque le que ex plo rar re cur sos mi ne ra is fica
obri ga do a re cu pe rar o meio am bi en te de gra da do, de
acor do com so lu ção téc ni ca exi gi da pelo ór gão pú bli -
co com pe ten te, na for ma da lei.

§ 3º As con du tas e ati vi da des con si de ra das le si -
vas ao meio am bi en te su je i ta rão os in fra to res, pes so -
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as fí si cas ou ju rí di cas, a san ções pe na is e ad mi nis tra -
ti vas, in de pen den te men te da obri ga ção de re pa rar os
da nos ca u sa dos.

§ 4º A Flo res ta Ama zô ni ca bra si le i ra, a Mata
Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, o Pan ta nal Mato-Gros -
sen se e a Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e
sua uti li za ção far-se-á, na for ma da lei, den tro de
con di ções que as se gu rem a pre ser va ção do meio
am bi en te, in clu si ve quan to ao uso dos re cur sos na -
tu ra is.

§ 5º São in dis po ní ve is as ter ras de vo lu tas ou
ar re ca da das pe los Esta dos, por ações dis cri mi na -
tó ri as, ne ces sá ri as à pro te ção dos ecos sis te mas
na tu ra is.

§ 6º  As usi nas que ope rem com re a tor nu cle ar
de ve rão ter sua lo ca li za ção de fi ni da em lei fe de ral,
sem o que não po de rão ser ins ta la das.
....................................................................................

LEI Nº 9.985. DE 18 DE JULHO DE 2000.

Re gu la men ta o art. 225, § 1º, in ci sos 
I,II,III e VII da Men sa gem de Veto n° 967
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o Sis te ma
Na ci o nal de Uni da des de Con ser va ção
da Na tu re za e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
(Às 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)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2003
(N° 4.331/2021, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Re vo ga o art. 188 da Lei nº 5.869, de
11 de Ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro -
ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1° Fica re vo ga do o art. 188 da Lei n° 5.869,

de 11 de ja ne i ro de 1973.
Art. 2° Esta Lei en tra em vi gor um ano após a

sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 4.331, DE 2001

Re vo ga o art. 188 da Lei no 5.869, de 
11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro -
ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. Fica re vo ga do o art. 188 da Lei nº 5.869,

de 11 de ja ne i ro de 1973.
Art. 2º. Esta lei en tra em vi gor um ano após a

sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro je to que ora apre sen to tem por ob je ti vo re -
ti rar de nos so or de na men to ju rí di co um res quí cio dos
tem pos da di ta du ra, que é o de tra tar a Fa zen da Pú bli -
ca de modo pri vi le gi a do em re la ção ao par ti cu lar.

Evi den te men te, em de ter mi na das si tu a ções o
modo de tra tar não só pode como deve ser di fe ren te.
To da via quan do as duas par tes es tão em pla no pro -
ces su al, não vejo por que uma par te deva ter pre va -
lên cia so bre a ou tra.

Nos dias atu a is não há mo ti vo al gum para que a
Fa zen da Pú bli ca, as sim como o Mi nis té rio Pú bli co, a
que se re fe rem o art. 188 do CPC, te nham o pri vi lé gio
de ter pra zo em quá dru plo para con tes tar e em do bro
para re cor rer. Os ônus de cor ren tes das li des fo ren ses 
têm de ser ar ca dos por to dos, se jam as par tes par ti -
cu la res, Fa zen da pú bli ca ou Mi nis té rio Pú bli co.

Tal mu dan ça, con tu do, ca u sa ria bas tan te trans -
tor no para as par tes que de i xa ri am de go zar des se
pra zo tão pro lon ga do. Os ór gãos te ri am, evi den te -
men te, que se adap tar á nova le gis la ção. Por tal mo ti -
vo, pro po nho que esta lei, de po is de apro va da, en tre
em vi gor ape nas um ano após a sua pu bli ca ção, dan -
do as sim tem po su fi ci en te para que tan to a Fa zen da
quan to o MP a ela se amol dem.

Con vic to de que os li ti gan tes de vem ter tra ta -
men to iso nô mi co, con to com o apo io dos meus ilus -
tres Pa res para con ver ter este pro je to em lei. 

Sala das Ses sões, em  de  2001. – De pu ta do
José Ro ber to Ba to chio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 188. Com pu tar-se-á em quá dru plo o pra zo

para con tes tar e em do bro para re cor rer quan do a
par te for a Fa zen da Pú bli ca ou o Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

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

PARECERES

PARECER Nº 1.215, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 40, de 2003
(6.036/2002, na Casa de ori gem), de ini ci -
a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que al -
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te ra a de no mi na ção da Uni ver si da de do
Rio de Ja ne i ro – UNIRIO.

Re la tor: Se na dor Sér gio Ca bral

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei nº 40, de 2003, de ini -
ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, que tem por ob je ti vo al te -
rar a de no mi na ção da “Uni ver si da de do Rio de Ja ne i -
ro – UNIRIO”, para “Uni ver si da de Fe de ral do Esta do
do Rio de Ja ne i ro”.

A Uni ver si da de do Rio de Ja ne i ro foi cons ti tu í da
por meio da Lei nº 6.655, de 5 de ju nho de 1979, que
trans for mou a Fe de ra ção das Esco las Fe de ra is Iso la -
das do Esta do do Rio de Ja ne i ro – FEFIERJ, em Uni -
ver si da de com a de no mi na ção de Uni ver si da de do
Rio de Ja ne i ro – UNIRIO.

O mo ti vo para a al te ra ção da de no mi na ção da
Uni ver si da de con sis te em que o nome a ela atri bu í do
não ob ser vou as di re tri zes fi xa das na Lei nº 4.579, de
20 de agos to de 1965, que em seu art. 1º de ter mi na
que “As Uni ver si da des e as Esco las Téc ni cas da
União, vin cu la das ao Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu -
ra, se di a das nas ca pi ta is dos Esta dos se rão qua li fi ca -
das de fe de ra is e te rão a de no mi na ção do res pec ti vo
Esta do”.

A UNIRIO tem sede na ci da de do Rio de Ja ne i -
ro, mo ti vo por que a sua de no mi na ção não está de
acor do com essa nor ma.

A al te ra ção de de no mi na ção ora pre ten di da foi
apro va da pela Câ ma ra de Edu ca ção Su pe ri or, do
Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, con for me se pode
ver da Por ta ria nº 2.176, de 4 de ou tu bro de 2001, do
Mi nis tro de Esta do de Edu ca ção.

Di an te dis so, foi en ca mi nha da ao Con gres so
pelo Pre si den te da Re pú bli ca a Men sa gem nº 45, de
2002, acom pa nha da da Expo si ção de Mo ti vos do Mi -
nis tro da Edu ca ção, jun ta da às fls. 11 do Pro ces so Le -
gis la ti vo.

O Pro je to foi apro va do pela Câ ma ra dos De pu -
ta dos e re me ti do ao Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

Com pe te à União Fe de ral le gis lar so bre as Uni -
ver si da des Fe de ra is, mo ti vo por que este Pro je to de
Lei aten de ao re qui si to de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di -
ci da de. Cabe, re gi men tal men te, a esta Co mis são de
Edu ca ção a sua aná li se.

O Pro je to, con for me fi cou de mons tra do no Re la -
tó rio aci ma efe ti va do, visa a cor ri gir um equí vo co na
de no mi na ção da Uni ver si da de Fe de ral cri a da no
Esta do do Rio de Ja ne i ro, com sede em sua ca pi tal.

Nada há na de no mi na ção da UNIRIO que de mons tre
se tra tar de uma Uni ver si da de Fe de ral, o que tem sido 
mo ti vo para cons tan tes re cla ma ções de seus cor pos
dis cen te e do cen te.

A Lei nº 6.655/79, que cri ou a Uni ver si da de, não
ob ser vou as di re tri zes da Lei nº 4.579/65, de i xan do
de in cor po rar ao seu nome a qua li fi ca ção de “fe de ral”, 
jun ta men te com a de no mi na ção do Esta do em que se 
en con tra se di a da.

É de se ob ser var que se en con tra se di a da na
Ca pi tal do Esta do do Rio de Ja ne i ro ou tra Uni ver si -
da de Fe de ral, a Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -
ne i ro – UFRJ. Não há pos si bi li da de, no en tan to, de
con fu são en tre as duas Uni ver si da des, uma vez
que a nova de no mi na ção da UNIRIO será Uni ver si -
da de Fe de ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Ou seja,
se in cor po ra rá ao seu nome o ter mo “fe de ral”, con -
for me de ter mi na a lei, e o ter mo “Esta do”, para di fe -
ren ciá-la da UFRJ.

III – Voto

Di an te do que foi aci ma ex pos to, o voto é no
sen ti do da apro va ção do Pro je to de Lei nº 40, de
2003, na for ma da re da ção que lhe foi dada na Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões, 2 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – He lo í sa He le na –
Pa pa léo Paes – Val dir Ra upp – Mão San ta – Ju vên -
cio da Fon se ca – De mós te nes Tor res – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Re -
gi nal do Du ar te – Edu ar do Aze re do – Alme i da Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.759, DE 20 DE AGOSTO DE 1965

Dis põe so bre a de no mi na ção e qua -
li fi ca ção das Uni ver si da des e Esco las
Téc ni cas Fe de ra is.

....................................................................................
Art 1º As Uni ver si da des e as Esco las Téc ni cas

da União, vin cu la das ao Mi nis té rio da Edu ca ção e
Cul tu ra, se di a das nas ca pi ta is dos Esta dos se rão
qua li fi ca das de fe de ra is e te rão a de no mi na ção do
res pec ti vo Esta do.

Pa rá gra fo úni co. As Esco las e fa cul da des in te -
gran tes das Uni ver si da des Fe de ra is se rão de no mi na -
das com a de sig na ção es pe cí fi ca de sua es pe ci a li da -
de, se gui da do nome da Uni ver si da de.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.216, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 43, de 2003
(nº 192/2003, na ori gem), que ins ti tui o
ano de 2004 como o Ano da Mu lher.

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp

I – Re la tó rio

Vem ao exa me da Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral, para emis são de pa re cer, o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 43, de 2003, de au to ria do De pu -
ta do Ma u rí cio Ra be lo, que ins ti tui o ano de 2004
como o “Ano da Mu lher”.

Na jus ti fi ca ção, o au tor ale ga que o pro je to visa
con tri bu ir para o apro fun da men to da cons ciên cia ci da -
dã acer ca do pa pel fun da men tal da mu lher na cons tru -
ção de uma so ci e da de mais jus ta e de mo crá ti ca. Nes se
sen ti do, a ins ti tu i ção de um ano es pe ci al men te de di ca -
do à mu lher se ria fun da men tal para en se jar o en ca mi -
nha men to de uma mu dan ça nos usos e nos cos tu mes,
vi a bi li zan do a cri a ção de no vos va lo res.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to foi dis tri -
bu í do, con co mi tan te men te – por tra mi tar em re gi me
de ur gên cia – à Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa -
mí lia, à Co mis são de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to e
a Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.
Obte ve apro va ção em to das elas, mas sua for ma atu -
al é re sul ta do de emen da apre sen ta da e apro va da
pe las duas pri me i ras co mis sões, as qua is hou ve rem
por bem an te ci par a efe mé ri de de 2006, como cons ta -
va da pro pos ta ori gi nal, para 2004.

Ao che gar ao Se na do, o pro je to foi en ca mi nha -
do a esta Co mis são, onde não re ce beu emen das no
cur so do pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

De acor do com o en ca mi nha men to do Ple ná rio
do Se na do Fe de ral e à luz do dis pos to no art. 102, in -
ci so I, do Re gi men to Inter no des ta Casa, cabe à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar so bre o mé ri to do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 43, de 2003, e tam bém so bre
sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da -
de e téc ni ca le gis la ti va.

Do pon to de vis ta do mé ri to, não há re pa ros a fa -
zer ao pro je to, que se re ve la du pla men te opor tu no.
Pri me i ro, por que a ins ti tu i ção de um ano de di ca do à
mu lher de cer to irá fo men tar am plo de ba te so bre a si -
tu a ção efe ti va das mu lhe res no País, ain da su je i tas a
con di ções de si gua is de vida, ape sar da igual da de já
con sa gra da em lei. Ser vi rá, as sim, para sen si bi li zar a

so ci e da de quan to à ur gên cia de al te rar prá ti cas e
cos tu mes dis cri mi na tó ri os e pre con ce i tu o sos, in con -
gru en tes com a era de igual da de con sa gra da no âm -
bi to mun di al pela De cla ra ção Inter na ci o nal de Di re i -
tos Hu ma nos e, no pla no in ter no, pela Cons ti tu i ção da 
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988.

O pro je to tam bém se mos tra opor tu no de vi do à
es co lha do ano, pois de ve rá ha ver, em 2005, uma
con fe rên cia mun di al so bre a mu lher, a exem plo do
que vem ocor ren do a cada dez anos des de 1975.
Nes se sen ti do, a me di da pro pos ta vem ao en con tro
das ne ces si da des do País, que de ve rá es tar pre pa ra -
do para par ti ci par do even to: ela pos si bi li ta rá o le van -
ta men to de da dos so bre a real si tu a ção das bra si le i -
ras nos di fe ren tes cam pos de ati vi da de, a ava li a ção
de leis e de po lí ti cas pú bli cas vol ta das a esse seg -
men to e o en ca mi nha men to de pro pos tas des ti na das
a su pe rar os pro ble mas en fren ta dos es pe ci fi ca men te
pe las mu lhe res em todo o mun do.

Do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal, tam pou co há
re pa ros a fa zer, vis to que o pro je to tra ta de cul tu ra,
que é ma té ria de com pe tên cia con cor ren te da União,
nos ter mos do in ci so IX do art. 24. Logo, ain da se gun -
do a Lei Ma i or, cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, so bre ela dis por
(art. 48). Note-se, ade ma is, que a ini ci a ti va do par la -
men tar é le gí ti ma, dan do cum pri men to ao dis pos to no 
art. 61, pois o pro je to não se imis cui na ini ci a ti va pri -
va ti va de ou tro Po der.

Tam bém no cam po da ju ri di ci da de, não há es -
pa ço para re pa ros ao pro je to, que está em per fe i ta
sin to nia com o or de na men to ju rí di co vi gen te, in clu si -
ve com o Re gi men to Inter no do Se na do e com a Lei
Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, que
dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a
con so li da ção das leis. Aten de, por tan to, às exi gên ci -
as re gi men ta is e à boa téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 43, de 2003, em vir tu de
do mé ri to, da cons ti tu ci o na li da de, da ju ri di ci da de, da
re gi men ta li da de e da boa téc ni ca le gis la ti va.

Sala da Co mis são, 2 de se tem bro de 2003.  –
Osmar Dias, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor –
Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – He lo í sa He le na –
Pa pa léo Paes – Ger son Ca ma ta – Sér gio Ca bral –
Mão San ta – Ju vên cio da Fon se ca – De mós te nes
Tor res – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na –
Jo nas Pi nhe i ro – Re gi nal do Du ar te – Edu ar do
Aze re do – Alme i da Lima. 
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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

....................................................................................
IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;

....................................................................................
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;

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;
XVII – 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 Tri bu 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, I.”

....................................................................................
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.”
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§ 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.
....................................................................................

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.

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

PARECER Nº 1.217,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 487 de 2003, do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, so li ci tan do a in ser ção em ata
de voto de ho me na gem pela pas sa gem
do 95º ani ver sá rio na ta lí cio do Dr. Sal va -
dor Allen de, Pre si den te Cons ti tu ci o nal
do Chi le, ele i to por voto po pu lar em 4 de
se tem bro de 1970.

Re la tor: Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Re -
que ri men to nº 487, do Se na dor Edu ar do Su plicy, fun -
da men ta do no art. 222 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, para que seja in se ri do em ata voto de
ho me na gem pela pas sa gem do no na gé si mo quin to
ani ver sá rio na ta lí cio do Dr. Sal va dor Allen de, Pre si -
den te Cons ti tu ci o nal do Chi le, ele i to por voto po pu lar
em 4 de se tem bro de 1970.

O Re que ri men to apre sen ta em sua Jus ti fi ca ção
uma bre ve ex po si ção bi o grá fi ca do Pre si den te Sal va -
dor Allen de, o qual imo lou-se em 11 de se tem bro de
1973, re cu san do-se a re nun ci ar em ra zão do gol pe
mi li tar que ocor ria no Chi le.

Tam bém é lem bra do no Re que ri men to que, em
mar ço de 2003, a de pu ta da Isa bel Allen de, fi lha do
ho me na ge a do, foi ele i ta Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos do Chi le, vi tó ria essa que co in ci dia com
os trin ta anos do gol pe de Esta do que der ru bou seu
pai.

II – Aná li se

Nas ci do em 26 de ju nho de 1908, na ci da de li to -
râ nea de Val pa ra í so, Sal va dor Allen de teve uma tra je -
tó ria de luta em prol da li ber da de e da jus ti ça que ser -
viu e ser ve de exem plo para inú me ros chi le nos, bra si -
le i ros e la ti no-ame ri ca nos de fen so res da de mo cra cia
e dos di re i tos hu ma nos.

Ten do in gres sa do em 1926 na Uni ver si da de do
Chi le, em San ti a go, para cur sar Me di ci na, Sal va dor
Allen de logo per ce be ria, as sim como Che Gu e va ra,
que, mais que um mé di co de ho mens, de ve ria tor -
nar-se um mé di co de sua na ção, de di can do-se a cu -
rar seu país das de si gual da des so ci a is e eco nô mi cas
que afli gi am o Chi le, ser vin do de exem plo para seus
ir mãos la ti no-ame ri ca nos.

Ain da na uni ver si da de, Allen de foi ele i to, em
1927, Pre si den te do Cen tro de Alu nos de Me di ci na,
che gan do, em 1930, a Vice-Pre si den te da Fe de ra ção
de Estu dan tes do Chi le. Sua luta ati va con tra a di ta du -
ra do Ge ne ral Car los Iba ñez pro vo cou-lhe a ex pul são, 
em 1931, da Uni ver si da de. Entre tan to, al guns me ses
de po is, em vir tu de de suas ex ce len tes qua li fi ca ções
aca dê mi cas e por lhe fal ta rem ape nas al guns me ses
para con clu ir seus es tu dos, foi re ad mi ti do na uni ver si -
da de, re ce ben do o grau de mé di co em 1933.

Enquan to bus ca va con clu ir seus es tu dos, ain da
em 1931, Allen de pre sen ci ou a der ro ca da de Car los
Iba ñez e, em ju nho de 1932, a pro cla ma ção da bre ve
Re pú bli ca So ci a lis ta, en ca be ça da por Mar ma du que
Gro ve, mi li tar re vo lu ci o ná rio que foi mi nis tro da de fe -
sa da jun ta de go ver no que as su miu o po der de po is
da der ro ca da de Iba ñez. Com o fim da re pú bli ca So ci -
a lis ta, o novo go ver no ini ci ou a per se gui ção aos gru -
pos pro gres sis tas, che gan do en tão Allen de a ser pre -
so. Qu an do na pri são, o jo vem es tu dan te de Me di ci na
sou be da mor te de seu pai e foi so bre a sua tum ba
que Allen de ju rou de di car sua vida à luta pela li ber da -
de no Chi le.

Em 19 de abril de 1933, fun dou o Par ti do So ci a -
lis ta do Chi le, tor nan do-se um dos con du to res da luta
pelo so ci a lis mo e pela de mo cra cia em seu país, luta
essa que cul mi na ria em sua ele i ção para Pre si den te,
qua tro dé ca das de po is, em 1970. Sem pre vin cu la do
ao mo vi men to so ci a lis ta, co me çou sua vida par la -
men tar na dé ca da de 1930 como de pu ta do, tor nan -
do-se, des de 1945, se na dor e che gan do, em 1966, à
Pre si dên cia do Se na do de seu país. No Po der Exe cu -
ti vo, foi Mi nis tro da Sa ú de, en tre 1939 e 1942 e, após
per der as ele i ções pre si den ci a is de 1952, 1958 e
1964, atin giu em 1970 a Pre si dên cia do Chi le, à fren te 
de uma co li ga ção de es quer da que al can çou 36,2%
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dos vo tos, so bre os 34,9% do can di da to in de pen den -
te de di re i ta, Jor ge Ales san dri, e os 27,8% do de mo -
cra ta-cris tão Ra do mi ro To mic.

No iní cio dos anos se ten ta, Sal va dor Allen de já
era lí der in dis cu tí vel da es quer da chi le na e la ti -
no-ame ri ca na, sen do po lí ti co re co nhe ci do in ter na ci o -
nal men te. Du ran te toda sua vida po lí ti ca, es te ve em
con ta to com os prin ci pa is lí de res do blo co so ci a lis ta,
bem como com íco nes da es quer da como Fi del Cas -
tro, Che Gu e va ra e Ho Chi Min. Fo ram inú me ras suas
vi a gens a ser vi ço do so ci a lis mo pela Eu ro pa, Ásia e
pela Amé ri ca La ti na.

Allen de che gou ao po der no Chi le com a pro -
pos ta da cha ma da “via chi le na para o so ci a lis mo”.
Na ci o na li zou os ban cos, as mi nas de co bre e al gu -
mas gran des em pre sas, e en fren tou pres sões po lí -
ti cas nor te-ame ri ca nas. Ape sar das gra vís si mas di -
fi cul da des eco nô mi cas, a co li ga ção que o ele ge ra
Pre si den te ob te ve 43% dos vo tos nas ele i ções le -
gis la ti vas de 1973. Em ju nho des se mes mo ano
con se guiu con ter uma ten ta ti va de gol pe de Esta do, 
mo vi da pe los se to res con ser va do res da po lí ti ca chi -
le na.

A re sis tên cia às re for mas de cu nho so ci a lis ta de 
Sal va dor Allen de aca bou cul mi nan do, em 11 de se -
tem bro de 1973, em uma nova in ten to na gol pis ta, pro -
mo vi da pe los mi li ta res de di re i ta, che fi a dos pelo ge -
ne ral Au gus to Pi no chet. Na que le mes mo dia, Sal va -
dor Allen de mor reu de fen den do o pa lá cio pre si den ci -
al de La Mo ne da. Após a sua mor te, o re gi me de mo -
crá ti co foi ex tin to e o Chi le so freu um ter rí vel ba nho de 
san gue ins ti tu í do pelo go ver no di ta to ri al que per du -
rou por duas dé ca das, até a ele i ção do de mo cra -
ta-cris tão Edu ar do Frei, em 1993.

So bre o va lor de Sal va dor Allen de na sua em -
ble má ti ca re sis tên cia pe los ide a is de mo crá ti cos mu i to 
já foi es cri to, mas cum pre-me re gis trar, com re le vo, as 
pa la vras co mo vi das de Pa blo Ne ru da, prê mio No bel
de li te ra tu ra, logo após o gol pe. Se gun do o po e ta ma i -
or, o povo chi le no era o mais atra i ço a do de to dos. Dos 
de ser tos do sa li tre, das mi nas sub ma ri nas do car vão,
das al tu ras ter rí ve is onde ja zia o co bre e onde as
mãos do povo os ex tra i am com tra ba lho de su ma no,
sur giu um mo vi men to li ber ta dor de im por tân cia gran -
di o sa. Esse mo vi men to, pros se gue Ne ru da, le vou à
pre si dên cia do Chi le um ho mem des ti na do a re a li zar
re for mas e me di das de jus ti ça ina diá ve is, para que
res ga tas se as ri que zas na ci o na is das gar ras es tran -
ge i ras.

Onde es te ve, mes mo nos pa í ses mais lon gín -
quos, os po vos ad mi ra ram o Pre si den te Allen de e elo -
gi a ram o ex tra or di ná rio plu ra lis mo do seu go ver no. No 

Chi le es ta va se cons tru in do, en tre imen sas di fi cul da -
des, uma so ci e da de ver da de i ra men te jus ta, er gui da
so bre a base da so be ra nia, do or gu lho na ci o nal, do
he ro ís mo dos me lho res ha bi tan tes do Chi le. E do lado 
da re vo lu ção chi le na es ta vam a cons ti tu i ção e a lei, a
de mo cra cia e a es pe ran ça.

Ain da se gun do Pa blo Ne ru da, as obras e os
fe i tos de Allen de, de in de lé vel va lor na ci o nal, en fu -
re ce ram os ini mi gos da li be ra ção chi le na. O sim bo -
lis mo trá gi co da cri se se re ve lou no bom bar de io do
pa lá cio do go ver no. Po der-se-ia evo car a blitz kri eg,
da avi a ção na zis ta con tra in de fe sas ci da des es tran -
ge i ras, es pa nho las, in gle sas, rus sas. Ocor reu o
mes mo cri me no Chi le; pi lo tos chi le nos ata ca ram
ma ci ça men te o pa lá cio que du ran te dois sé cu los foi
o cen tro da vida ci vil do país. Após o bom bar de io
aé reo, vi e ram os tan ques, mu i tos tan ques, para lu -
tar in tre pi da men te con tra um só ho mem: o Pre si -
den te da Re pú bli ca do Chi le, Sal va dor Allen de, que
os es pe ra va em seu ga bi ne te, sem ou tra com pa -
nhia a não ser seu gran de co ra ção en vol to em fu -
ma ça e cha mas.

Esse foi o tes te mu nho da que le que, can di da to à
pre si dên cia da Re pú bli ca do Chi le, ce deu o seu lu gar
a Sal va dor Allen de.

Com a mor te de Sal va dor Allen de, este con ti -
nen te per dia um de seus gran des lí de res. Sua me mó -
ria deve ser sem pre ob je to de ho me na gem. Lou va -
mos a ati tu de do ilus tre Se na dor Edu ar do Su plicy
nes se sen ti do.

III – Voto

Por todo o ex pos to, e nos so pa re cer é pela apro -
va ção do Re que ri men to nº 487, de 2003, para que se -
jam ren di das as de vi das ho me na gens ao sa u do so
Pre si den te Sal va dor Allen de, in se rin do-se em ata
voto de ho me na gem pela pas sa gem do no na gé si mo
quin to ani ver sá rio na ta lí cio do ex-Pre si den te chi le no.

Sala da Co mis são, 14 de agos to de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Ro dolp ho Tou ri nho, 
Re la tor – Mar ce lo Cri vel la –  Gil ber to Mes tri nho –
Mo za ril do Ca val can ti – João Ca pi be ri be – Jef fer -
son Pé res – Edu ar do Aze re do – Val dir Ra upp – Fá -
ti ma Cle i de.

PARECERES NºS 1.218 E 1.219, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
23, de 2002, de au to ria do Se na dor Vas co 
Fur lan, que ins ti tui o Dia Na ci o nal de
Com ba te ao Den gue.
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PARECER Nº 1.218, DE 2003, 
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O pro je to em epí gra fe, de au to ria do Se na dor
Vas co Fur lan, ins ti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te ao
Den gue, ten do sido apre sen ta do em Ple ná rio no dia
27 de fe ve re i ro de 2002.

Foi en ca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção, de -
ven do ser en ca mi nha do, pos te ri or men te, à Co mis são 
de Assun tos So ci a is, em que sub me ter-se-á ao re gi -
me de de ci são ter mi na ti va, nos ter mos do art: 49, I, do 
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das.

II – Aná li se

A pro po si ção em epí gra fe cons ti tui-se de três
ar ti gos, sen do o úl ti mo a cláu su la de vi gên cia, ime di a -
ta men te após a pu bli ca ção da lei.

O ar ti go 1º ins ti tui a data de 23 de ju lho de cada
ano como o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Den gue,
ten do por fi na li da de mo bi li zar ini ci a ti vas do Po der Pú -
bli co, jun ta men te com a par ti ci pa ção da so ci e da de ci -
vil, no sen ti do de se efe ti var o com ba te ao ve tor da do -
en ça.

O ar ti go 2º, de ca rá ter au to ri za ti vo, en vol ve a
Ges tão Cen tral do Sis te ma Úni co de Sa ú de na ela bo -
ra ção de cam pa nhas edu ca ti vas e de co mu ni ca ção
so ci al vi san do à di vul ga ção de ati vi da des que con tri -
bu em para a con se cu ção dos ob je ti vos pro pos tos.

Cons ti tu ci o nal men te, a pro po si ção cin ge-se aos 
di ta mes pre sen tes na Lei Ma i or, no que diz res pe i to à
com pe tên cia ma te ri al, con subs tan ci a da nas atri bu i -
ções da União e do Con gres so Na ci o nal, quan to na
ini ci a ti va, re ser va da aos mem bros ou co mis sões do
Par la men to Bra si le i ro.

Ju rí di ca e re gi men tal men te, não se fa zem ne -
ces sá ri os qua is quer re pa ros, em vis ta de o or de na -
men to ju rí di co na ci o nal e a lei in ter na do Par la men to
não se rem afe ta das por dis po si ti vo al gum cons tan te
do cor po do pro je to. A téc ni ca le gis la ti va en con tra-se
va za da em boa for ma, em con for mi da de com o dis -
pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

O mé ri to da pro po si ção co in ci de com as exi gên -
ci as do mo men to na ci o nal.

A con fir mar tal as ser ti va, o pró prio au tor, na jus -
ti fi ca ção do pro je to, afir ma, pre li mi nar men te, que o
den gue cons ti tui, hoje, o mais im por tan te pro ble ma
de sa ú de pú bli ca em nos so meio e o com ba te ao ve -

tor re le vân cia es tra té gi ca por que, por ser tam bém
trans mis sor da fe bre ama re la e se en con trar gran de -
men te dis se mi na do em nos sas ci da des, con for ma
con di ções para a ur ba ni za ção da do en ça e o agra va -
men to da si tu a ção que ora vi ve mos.

Até o mo men to, so men te no Esta do do Rio de
Ja ne i ro, cer ca de 80.000 ca sos da do en ça fo ram no ti -
fi ca dos. Por cer to, esse fato, por si, de mons tra a gra vi -
da de da epi de mia, que su pe ra, en fa ti ca men te o quan -
ti ta ti i vo re gis tra do em 1991, ano do mais re cen te sur -
to da do en ça que atin giu o ter ri tó rio bra si le i ro.

Ade ma is dis so, ocor re, nos dias de hoje, o apa -
re ci men to do so ro ti po 3 da do en ça, que pro pi cia a ir -
rup ção do den gue pro vo a do pelo ví rus tipo 4, pro vo -
ca dor da den gue he mor rá gi ca, com al tos ín di ces de
le ta li da de. Tal fato cons ti tui-se em ame ça real ao país, 
vis to que esta mo da li da de – so ro ti po 4 é, já, uma re a -
li da de epi dê mi ca no país vi zi nho, a Ve ne zu e la, que
man tém uma am pla co mu ni ca ção ro do viá ria com o
nos so país, pro vin do de lá cer ca de dois ôni bus, di a ri -
a men te.

É de se res sal tar que os de par ta men tos de vi gi -
lân cia sa ni tá ria es ta du a is en con tram gran des óbi ces
ao ten tar com ba ter os fo cos do mi ci li a res de pro cri a -
ção do Ae des aegy pti, que é, in fe liz men te, o mes mo
trans mis sor da fe bre ama re la, adi ci o nan do co res ain -
da mais gra vo sas ao já ate mo ri zan te ce ná rio da atu al
epi de mia. Esse fato se deve às di fi cul da des mul ti fá ri -
as en fren ta das pe las equi pes de sa ú de res pon sá ve is
pelo com ba te a essa gra ve pa to lo gia. Re si dên ci as,
ter re nos e es ta be le ci men tos di ver sos, re le ga dos ao
aban do no, di fi cul tam so bre ma ne i ra a atu a ção das
equi pes de sa ú de.

Des sa ma ne i ra, é ne ces sá rio res sal tar que o
Bra sil en fren ta, ho di er na men te, a mais gra ve epi de -
mia de den gue re gis tra da em nos sos ana is sa ni tá -
rio-epi de mi o ló gi cos.

Fren te a tais fa tos, a opor tu ni da de da pro po si -
ção ora sob aná li se as so ma in con tes te. Pro mo ve re le -
van te mo men to de ação e re fle xão so bre a atu al si tu a -
ção do pa no ra ma da sa ú de pú bli ca bra si le i ra, ofe re -
cen do aos téc ni cos e ao pú bli co em ge ral um es pa ço
pri vi le gi a do, em que a edu ca ção sa ni tá ria e a par ti ci -
pa ção da co mu ni da de, cer ta men te, unir-se-ão so li da -
ri a men te, vi san do ao apri mo ra men to das con di ções
de vida da tão so fri da so ci e da de bra si le i ra.

III – Voto

Em con for mi da de com as con si de ra ções , so -
mos pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº
23 de 2002, cer tos da ade são de nos sos emi nen tes
pa res.
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Sala da Co mis são, 16 de abril de 2002. –  Mo re i -
ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da pre si dên -
cia – Ge ral do Althoff, Re la tor – Be ní cio Sam pa io –
Mar lu ce Pin to – Álva ro Dias – Ju vên cio da Fon se ca 
– Luiz Otá vio – José Jor ge – Emí lia Fer nan des –
Antô nio Car los Jú ni or – Ma ria do Car mo Alves –
Ge ral do Cân di do – Lind berg Cury – Wal deck Orné -
las – Ca sil do Mal da ner.

PARECER Nº 1.219 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

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de 2002, de
au to ria do Se na dor Vas co Fur lan, ins ti tui o Dia Na ci o -
nal de Com ba te ao Den gue, ten do sido apre sen ta do
em Ple ná rio no dia 27 de fe ve re i ro de 2002.

Foi en vi a do à Co mis são de Edu ca ção e, lá, em
16 de abril, teve apro va do o re la tó rio fa vo rá vel de au -
to ria do Se na dor Ge ral do Althoff. Em se gui da, foi en -
ca mi nha do à Co mis são de Assun tos So ci a is para
pros se gui men to de sua tra mi ta ção, ca ben do à CAS
de ci são ter mi na ti va, nos ter mos do art. 49, I, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O Se na dor Be ní cio Sam pa io foi, en tão, de sig -
na do para re la tar a ma té ria, e emi tiu, em 3 de ju lho
pas sa do, pa re cer con clu in do pela apro va ção do
pro je to.

Em 8 de ja ne i ro de 2003, o PLS nº 23, de 2002,
foi no va men te en ca mi nha do à CAS, para con ti nu ar
tra mi tan do, à vis ta do dis pos to nos in ci sos III e IV do
art. 332 do Re gi men to Inter no, com a re da ção dada
pela Re so lu ção nº 17, de 2002, e das ins tru ções da
Se cre ta ria-Ge ral da Mesa (Ato nº 97/2002, do Pre si -
den te do Se na do Fe de ral).

O art. 1º do PLS em tela ins ti tui o Dia Na ci o nal
de Com ba te ao Den gue, com o ob je ti vo de mo bi li zar o 
Po der Pú bli co e a po pu la ção para o com ba te ao ve tor
da do en ça.

O art. 2º da pro po si ção au to ri za “os ges to res do
Sis te ma Úni co de Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de (...) a 
de sen vol ver cam pa nhas edu ca ti vas e de co mu ni ca -
ção so ci al” du ran te a se ma na em que ocor ra o dia 23
de ju lho – data es co lhi da para abri gar o re fe ri do dia
na ci o nal.

No pra zo re gi men tal, a pro pos ta não re ce beu
emen das.

II – Aná li se

Não há re pa ros a se rem fe i tos à pro po si ção no
que con cer ne 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, como bem ex pôs o ilus tre
Se na dor Ge ral do Althoff em seu pa re cer na CE.

Qu an to ao mé ri to, é ine gá vel a im por tân cia da
pro pos ta para a sa ú de pú bli ca do Bra sil, pois já sa be -
mos que o en ga ja men to de toda a po pu la ção, as so ci -
a do à mo bi li za ção dos re cur sos pelo Po der Pú bli co, é
es sen ci al para o su ces so do com ba te ao Ae des
aegy pti e, por tan to, para que se evi te a ocor rên cia de
sur tos do den gue como os que aco me te ram tan tas
pes so as, no Rio de Ja ne i ro e em ou tras re giões do
País, nos úl ti mos anos.

Fi cam, as sim, ca rac te ri za das a re le vân cia, a
pro pri e da de e a opor tu ni da de do PLS nº 23, de 2002,
e, por tan to, nos sa po si ção é fa vo rá vel à pro po si ção.

No en tan to, pa re ce-nos não mais se jus ti fi car a
data ori gi nal men te es ta be le ci da na pro pos ta em tela,
sen do opor tu na sua al te ra ção, em ra zão de o Mi nis té -
rio da Sa ú de ter re a li za do no dia 23-11-2002, o pe núl -
ti mo sá ba do do mês de no vem bro do ano pas sa do, o
pri me i ro Dia D Na ci o nal con tra o Den gue e es ta be le -
ci do que, a par tir de en tão, to dos os anos, acon te ce rá
um Dia D con tra essa do en ça no pe núl ti mo sá ba do do 
mês de no vem bro.

III – Voto

Em ra zão do aci ma ex pos to, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de
2002, com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 – CAS
(ao Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de 2002)

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 23, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º É ins ti tu í do como Dia Na ci o nal
de Com ba te ao Den gue o pe núl ti mo sá ba do 
do mês de no vem bro, com o ob je ti vo de mo -
bi li zar ini ci a ti vas do Po der Pú bli co e a par ti -
ci pa ção da po pu la ção para a re a li za ção de
ações des ti na das ao com ba te ao ve tor da
do en ça.

Sala da Co mis são, 21 de agos to de 2003. –
Lú cia Vâ nia, Pre si den te, Mo za ril do Ca val can ti,
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 – 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.
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 23, DE 2002, APROVADO PELA COMISSÃO,

DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO
DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2003

Insti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te
ao Den gue.

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

Art. 1º É ins ti tu í do como Dia Na ci o nal de Com -
ba te ao Den gue o pe núl ti mo sá ba do do mês de no -
vem bro, com o ob je ti vo de mo bi li zar ini ci a ti vas do Po -
der Pú bli co e a par ti ci pa ção da po pu la ção para a re a -
li za ção de ações des ti na das ao com ba te ao ve tor da
do en ça.

Art. 2º Os ges to res do Sis te ma Úni co de Sa ú de
do Mi nis té rio da Sa ú de fi cam au to ri za dos a de sen vol -
ver cam pa nhas edu ca ti vas e de co mu ni ca ção so ci al,
na se ma na que con ti ver o re fe ri do dia.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na 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 Mo za ril -
do Ca val can ti, Re la tor.

DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Re la tor:Se na dor Benício Sampaio

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de 2002, de
au to ria do Se na dor Vas co Fur lan, ins ti tui o Dia Na ci o -
nal de Com ba te ao Den gue, com o ob je ti vo de mo bi li -
zar o Po der Pú bli co e a po pu la ção para o com ba te ao
ve tor da do en ça (art. 1º).

O art. 2º da pro po si ção au to ri za “os ges to res do
Sis te ma Úni co de Sa ú de do Mi nis té rio da Sa ú de (...) a 
de sen vol ver cam pa nhas edu ca ti vas e de co mu ni ca -
ção so ci al” du ran te a se ma na em que ocor ra o dia 23
de ju lho – data es co lhi da para abri gar o dia na ci o nal
em pa u ta.

O pro je to – apro va do na Co mis são de Edu ca ção 
(CE) com pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Ge ral do
Althoff – che ga ago ra a esta Co mis são de Assun tos
So ci a is, onde será apre ci a do em re gi me de de ci são
ter mi na ti va, nos ter mos do art. 49, I do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

Res sal te-se que, no pra zo re gi men tal, a pro pos -
ta não re ce beu emen das.

II – Aná li se

Não há re pa ros a se rem fe i tos à pro po si ção no
que con cer ne à 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, como bem ex pôs o ilus tre
Se na dor Ge ral do Althoff em seu pa re cer na CE.

Qu an to ao mé ri to, é ine gá vel a im por tân cia da
pro pos ta para a sa ú de pú bli ca do Bra sil, pois já sa be -
mos que o en ga ja men to de toda a po pu la ção as so ci -
a do à mo bi li za ção dos re cur sos sa ni tá ri os pelo Po der
Pú bli co são es sen ci a is para o su ces so do com ba te ao 
Ae des aegy pti e, por tan to, para que se evi te a ocor -
rên cia de sur tos do den gue como os que aco me te ram 
tan tas pes so as, no Rio de Ja ne i ro e em ou tras re -
giões do País, no ini cio des te ano.

Fi cam, as sim, ca rac te ri za das a re le vân cia, a
pro pri e da de e a opor tu ni da de do PLS nº 23, de 2002,
e, por tan to, nos sa po si ção fa vo rá vel á pro po si ção.

III – Voto

Em ra zão do aci ma ex pos to, opi na mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 23, de
2002.

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

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de
Lei da Câ ma ra nº 40, de 2003 (nº 6.036/2002, na
Casa de ori gem), que al te ra a de no mi na ção da Uni -
ver si da de do Rio de Ja ne i ro – Uni rio; e nº 43, de 2003
(nº 192/2003, na Casa de ori gem), que ins ti tui o ano
de 2004 com o “Ano da Mu lher”, cu jos pa re ce res fo -
ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du -
ran te cin co dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos
ter mos do art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – A
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri -
men to nº 487, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, so li ci tan do in ser ção em ata de voto de ho me -
na gem pela pas sa gem do 95º ani ver sá rio na ta lí cio
do Dr. Sal va dor Allen de, Pre si den te Cons ti tu ci o nal
do Chi le, ele i to por voto po pu lar em 4 de se tem bro
de 1970, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, 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 (Sér gio Zam bi a si) – So bre
a mesa, pro je tos de lei do Se na do que pas so a ler.
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São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 379, DE 2003

Dis põe so bre a ins ti tu i ção do Dia
Na ci o nal de Luta da Pes soa Por ta do ra de 
De fi ciên cia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal de Luta da

Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, que será ce le bra do
no dia 21 de se tem bro.

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

Jus ti fi ca ção

O dia 21 de se tem bro é uma data de ex tre ma im -
por tân cia para as en ti da des da so ci e da de ci vil que lu -
tam em prol das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

A his to ria do mo vi men to das pes so as de fi ci en -
tes, por ta do ras de de fi ciên cia, ou, para usar a ter mi -
no lo gia ado ta da pela ONU, pes so as com de fi ciên cia,
no que con cer ne ã sua luta na con quis ta e de fe sa de
di re i tos, é bem re cen te em nos so País. Pra ti ca men te
só se ini ci ou em 1975, quan do a Orga ni za ção das Na -
ções Uni das – ONU, atra vés da sua Assem bléia Ge -
ral, de cla rou 1981 o “Ano Inter na ci o nal das Pes so as
De fi ci en tes”.

Apo i a das por am pla cam pa nha ve i cu la da nos
me i os de co mu ni ca ção so ci al, as pes so as des te seg -
men to, an tes ti das e ha vi das pe los “téc ni cos” como
“pa ci en tes” ou “cli en tes”, co me ça ram a ser tra ta das
sob uma nova óti ca, a da ci da da nia.

Di zen do des sa for ma, tal vez pas se mos a im -
pres são de que tal trans for ma ção foi fá cil, e que tudo
sur giu da no i te para o dia. Em ab so lu to. As pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia ain da vi vem que bran do bar -
re i ras na so ci e da de como um todo, para fa zer va ler
seus di re i tos, ape sar de já te rem as se gu ra do mu i tas
con quis tas atra vés de far ta le gis la ção.

Foi a par tir de 1979 que o mo vi men to das pes -
so as com de fi ciên cia eclo diu em ní vel na ci o nal, após
si len ci o sa po rém fir me re vo lu ção em vá ri os Esta dos,
no ta da men te No Rio Gran de do Sul, São Pa u lo, Rio
de Ja ne i ro, Espí ri to San to, Per nam bu co, Go iás e
Pará. Sur giu, na que le ano, a Co a li zão Na ci o nal de
Enti da des de Pes so as De fi ci en tes, cuja pri me i ra Co -
mis são Exe cu ti va, for ma da por oito in te gran tes, dois
por área de de fi ciên cia, foi ele i ta no I Con gres so Bra -
si le i ro de Pes so as De fi ci en tes, pro mo vi do em Re ci fe,
de 26 a 30 de ou tu bro de 1981.

No ano se guin te, 1982, a ci da de de Vi tó ria – ES
pro mo via o 1 Encon tro de De le ga dos da Co a li zão Na -

ci o nal de Enti da des e Pes so as De fi ci en tes, even to
que se re a li zou no No vo tel, de 12 a 14 de ju lho.

Den tre as prin ci pa is de li be ra ções des te Encon -
tro, des ta ca-se a cri a ção, por una ni mi da de, do “Dia
Na ci o nal de Luta das Pes so as De fi ci en tes”, por pro -
pos ta do sa u do so com pa nhe i ro Can di do Pin to, per -
nam bu ca no ra di ca do em São Pa u lo, mi li tan te do Mo -
vi men to pe los Di re i tos das Pes so as De fi ci en tes –
MDPD.

Em sua jus ti fi ca ti va, Can di do Pin to lem bra va
que 21 de se tem bro in di ca a en tra da da pri ma ve ra,
tem po do de sa bro char das flo res, mar can do, por as -
sim di zer, o sur gi men to da es pe ran ça de tem pos me -
lho res para um seg men to for te men te mar ca do pela
dis cri mi na ção e pela opres são por par te da so ci e da -
de. Nes te dia, di zia Can di do Pin to, “as pes so as de fi ci -
en tes de vem in va dir as ruas com suas ca de i ras de ro -
das, com suas mu le tas, com suas ben ga las, as pes -
so as sur das e aque las com de fi ciên cia men tal com
suas fa mí li as, to das jun tas, re i vin di can do seus di re i -
tos, mos tran do cla ra men te quão ina ces sí ve is são as
ci da des e seus equi pa men tos ur ba nos.

O 21 de se tem bro de 1982 já não ape nas mar -
cou a en tra da da pri ma ve ra. Em mu i tas ci da des bra si -
le i ras, fo ram re a li za dos atos pú bli cos de sen si bi li za -
ção e cons ci en ti za ção da so ci e da de so bre a ne ces si -
da de de se re co nhe cer os di re i tos das pes so as com
de fi ciên cia, fa tor este que cer ta men te pre co ni zou a
in clu são des tes di re i tos na Cons ti tu i ção Fe de ral de
1988 e na le gis la ção de for ma ge ral.

E com vis tas a re a li zar o so nho de Can di do Pin -
to e de toda a po pu la ção que é por ta do ra de al gum
tipo de de fi ciên cia que pro po nho o pre sen te pro je to,
en ca re cen do os bons prés ti mos dos meu pa res no
sen ti do de apro vá-lo.

Sala das Ses sões,10 de se tem bro 2003. – Se -
na dor Pa u lo Paim.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 380, DE 2003 – COM PLE MEN TAR

Re gu la men ta o art. 192 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, dis pon do so bre a co bran ça
de ta ri fas por ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É li vre a de ter mi na ção das ta ri fas co bra -

das por ser vi ços pres ta dos por ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras e ou tras ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar pelo
Ban co Cen tral do Bra sil, ob ser va dos os li mi tes, con di -
ções, res tri ções e ve da ções es ta be le ci dos nes ta Lei.

Art. 2° São ve da dos:
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I – o es ta be le ci men to de ta ri fas para con jun tos
de ope ra ções ou ser vi ços ofe re ci dos em as so ci a ção,
em gru po, ou em “pa co tes”, in de pen den te men te da
pe ri o di ci da de em que se jam pres ta dos, ou de qual -
quer ar ti fí cio ba se a do na exis tên cia de ta be las de ser -
vi ços agre ga dos que im pli que um cus to to tal in fe ri or à 
so ma tó ria dos va lo res co bra dos para cada tipo de
ope ra ção in di vi du al men te;

II – a não-in di vi du a ção de ser vi ços que pos sam
ser pres ta dos in di vi du al men te como ex pe di en te para
a co bran ça de ta ri fas úni cas por múl ti plos ser vi ços ou
ope ra ções;

III – a co bran ça de ta ri fas so bre:

a) a ma nu ten ção de con tas cor ren tes,
de in ves ti men to ou de pou pan ça;

b) a emis são e a re e mis são de car tões 
de mo vi men ta ção fi nan ce i ra, ex ce to no caso 
de per da, fur to ou qual quer even to de res -
pon sa bi li da de ex clu si va do cor ren tis ta.

c) a re no va ção de con tra tos de cré di to
ro ta ti vo, de ca das tros ou de car tões de mo -
vi men ta ção fi nan ce i ra em pe ri o di ci da de in -
fe ri or a um ano;

d) a trans fe rên cia de va lo res en tre
con tas dos ti pos des cri tos na alí nea a, des -
de que te nham idên ti ca ti tu la ri da de, ad mi ti -
das, para esse fim, ape nas as de ti tu la ri da -
de sin gu lar ou du pla;

e) aber tu ra ou en cer ra men to de con tas 
dos ti pos de fi ni dos na alí nea a;

IV – o es ta be le ci men to si mul tâ neo de múl ti plos 
pre ços uni tá ri os, dis cri mi na dos por cli en te ou ca te -
go ria de cli en tes, para uma mes ma ope ra ção ou
ser vi ço, ex ce to nos li mi tes e na for ma pre vis ta no
art. 3º.

Art. 3º Na co bran ça de ta ri fas por ser vi ços pres -
ta dos, são ad mi ti das po lí ti cas de re ci pro ci da de a cli -
en tes, des de que es tru tu ra das ex clu si va men te na for -
ma de um mes mo des con to per cen tu al que in ci di rá
so bre qual quer uma das ta ri fas uni tá ri as pra ti ca das
pela ins ti tu i ção, e que po de rá ser va riá vel ape nas en -
tre di fe ren tes cli en tes, se gun do o sis te ma de re com -
pen sa de fi ni do pela ins ti tu i ção in te res sa da.

Art. 4º Alte ra ções nos va lo res das ta ri fas, ain da
que in ci den tes ape nas so bre par ce la dos ser vi ços
ofer ta dos pela ins ti tu i ção, de vem ser co mu ni ca das à
cli en te la com an te ce dên cia mí ni ma de dez dias úte is.

§ 1º Enten de-se que a co mu ni ca ção deve ser fe -
i ta de modo a atin gir par ce la subs tan ci al dos cli en tes
da ins ti tu i ção e le va da a efe i to com a in ten si da de nor -

mal dos de ma is es for ços de mar ke ting por ela em pre -
en di dos.

§ 2º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal po de rá de -
fi nir re gras es pe cí fi cas para o cum pri men to do dis -
pos to nes te ar ti go.

Art. 5º Even tu a is li mi tes de va lo res ou nú me ros
de ope ra ções por pe río do, de ri va dos de po lí ti cas de
se gu ran ça ado ta das pela ins ti tu i ção, não po dem re -
sul tar em au men to de cus tos para o cli en te, em re la -
ção à si tu a ção em que as ope ra ções fra ci o na das fos -
sem fe i tas de modo uni tá rio, na au sên cia de tais li mi -
tes.

Art. 6º As ins ti tu i ções de vem cri ar e ge rir po lí ti -
cas de se gu ran ça di fe ren ci a das por cli en te, prin ci pal -
men te no que res pe i ta a va lo res má xi mos, por pe río -
do de tem po, de re ti ra das, pa ga men tos e trans fe rên -
ci as, uni tá ri as ou glo ba is, de ven do ain da:

I – de fi nir a po lí ti ca de se gu ran ça mais es tri ta
como po lí ti ca-pa drão; e

II – ofe re cer, me di an te au to ri za ção dada pelo
cor ren tis ta in te res sa do, li mi tes in di vi du a is de mo vi -
men ta ção ou de ope ra ções ma i o res que os pre vis tos
na po lí ti ca-pa drão.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o -
nal po de rá de ter mi nar va lo res má xi mos de mo vi men -
ta ção por pe río do, mes mo para os ca sos in di vi du a is
pre vis tos no in ci so II des te ar ti go.

Art. 7º O des cum pri men to de qual quer dos dis -
po si ti vos des ta lei im pli ca rá, para cada ocor rên cia de
des cum pri men to, mul ta equi va len te ao pro du to de um 
real ve zes o nú me ro de con tas cor ren tes e de pou -
pan ça de di fe ren tes ti tu la ri da des ad mi nis tra das pela
ins ti tu i ção fi nan ce i ra trans gres so ra na data da au tu a -
ção.

Pa rá gra fo úni co. A in ter po si ção de re cur so ad -
mi nis tra ti vo con tra de ci são do Ban co Cen tral que im -
por te mul ta não sus pen de rá sua exe cu ção.

Art. 8º O Ban co Cen tral do Bra sil po de rá im pug -
nar cláu su las ou atos, e as co bran ças fe i tas em de -
cor rên cia des tes, que se cons ti tu am em es tra té gi as
ou ar ti fí ci os de bur la aos pre ce i tos des ta lei, em es pe -
ci al do dis pos to nos arts. 2º, 3º e 6º, sem pre ju í zo da
mul ta pre vis ta no art. 7º

Art. 9º Essa Lei en tra em vi gor no pri me i ro dia do 
ter ce i ro mês sub se qüen te à sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Este pro je to de lei visa co i bir as prá ti cas an ti -
com pe ti ti vas já des cri tas, de modo a for çar o au men to 
da con cor rên cia no se tor ban cá rio e, por esse meio,
au xi li ar na re du ção do spre ad ban cá rio.
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A mag ni tu de do spre ad ban cá rio no Bra sil tem
mo ti va do pre o cu pa ção de pro fis si o na is e aca dê mi -
cos, e tem sus ci ta do um nú me ro cres cen te de pes qui -
sas e ar ti gos.

O pró prio Ban co Cen tral ad mi te que o spre ad
ban cá rio atin ge ní ve is que com pro me tem a efi ciên cia
da in ter me di a ção fi nan ce i ra no País. Para ana li sar e
ava li ar a evo lu ção do pro ble ma e pro por me di das vi -
san do sua su pe ra ção, o Ban co Cen tral im plan tou o
Pro je to “Ju ros e Spre ad Ban cá rio no Bra sil”, cu jos re -
sul ta dos prá ti cos, in fe liz men te, não têm sido ani ma -
do res.

O spre ad ban cá rio é di vi di do, ba si ca men te, em
qua tro com po nen tes, qua is se jam: im pos tos, cus tos
ad mi nis tra ti vos, pro vi são para ina dim plên cia e mar -
gens de lu cro das ins ti tu i ções. Ao que pa re ce, no caso 
bra si le i ro, a fal ta de com pe ti ção en tre os ban cos ex pli -
ca gran de par te do spre ad. Bas ta ver que as ren ta bi li -
da des al tas e cres cen tes das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
não en con tram pa ra le lo em qual quer ou tro se tor da
eco no mia.

Os ban cos têm con se gui do im por es tra té gi as
an ti com pe ti ti vas que im pli cam pre ju í zos aos seus cli -
en tes. Nes ses ex pe di en tes, as ta ri fas ban cá ri as têm
pa pel pro e mi nen te, além de se cons ti tu í rem em fon te
im por tan te de ren ta bi li da de.

A po lí ti ca de ta ri fas dos ban cos pri va dos re le -
van tes se gue um pa drão re cor ren te: a ven da de ces -
tas de ta ri fas que têm pre ço mu i to in fe ri or à soma das
ta ri fas que se co bra ri am em cada ope ra ção in di vi du al
ofe re ci da nes sa mes ma ces ta.

A es tra té gia de ven da ca sa da ado ta da pe los
ban cos, por meio da im po si ção de pa co tes, tor na ex -
tre ma men te cara a uti li za ção avul sa dos ser vi ços.
Além dis so, os pre ços co bra dos são mu i to su pe ri o res
aos cus tos in cor ri dos pe las ins ti tu i ções na pres ta ção
dos ser vi ços cor res pon den tes, uma vez que es sas
mes mas ins ti tu i ções ofe re cem con di ção mu i to mais
fa vo rá vel quan do se tra ta da co bran ça pela sis te má ti -
ca de pa co tes. O efe i to da es tra té gia é pre vi sí vel: in -
duz o cli en te à fi de li da de a uma úni ca ins ti tu i ção, in vi -
a bi li zan do uma ati tu de de se le ci o nar ser vi ços avul sos 
de va ri a das ins ti tu i ções, de acor do com as me lho res
opor tu ni da des ofe re ci das. O efe i to des sa si tu a ção é a 
re du ção do ní vel de con cor rên cia.

Ou tro ins tru men to im por tan te da es tra té gia an ti -
com pe ti ti va é a im po si ção de ta ri fas ele va das para
trans fe rên ci as de re cur sos, até nos ca sos de trans fe -
rên cia en tre con tas de mes ma ti tu la ri da de. Assim
como a es tra té gia de ven da ca sa da, o au men to dos
cus tos de trans fe rên cia de re cur sos en tre ins ti tu i ções

in duz ao imo bi lis mo do cli en te, pois os ga nhos que
se ri am ob ti dos por bar ga nhar me no res pre ços e me -
lho res con di ções para ope ra ções es pe cí fi cas po dem
ser con tra ba lan ça dos pe los al tos cus tos im pos tos
nas trans fe rên ci as de va lo res.

Esse ex pe di en te é tão fla gran te men te pre ju di ci -
al à con cor rên cia, que a pró pria Lei nº 9.311, de 1996, 
que dis põe so bre a co bran ça da CPMF, es ta be le ce,
em seu art. 8º, in ci so II, que nas trans fe rên ci as en tre
con tas de mes ma ti tu la ri da de a alí quo ta do im pos to
fica re du zi da a zero. Des se modo, o le gis la dor mos -
trou ex tre mo cu i da do para que os cor ren tis tas não ti -
ves sem to lhi dos seus mo vi men tos na bus ca por me -
lho res opor tu ni da des de ne gó ci os. Esse zelo, no en -
tan to, não teve con se qüên cia, pois os ban cos po dem
con ti nu ar ini bin do essa prá ti ca me di an te a im po si ção
de ta ri fas, que, nes ses ca sos, che gam a atin gir va lo -
res cin co, dez ou mais ve zes o va lor da pró pria CPMF.

O ca rá ter es tra té gi co da co bran ça de al tos va lo -
res para trans fe rên ci as de re cur sos en tre con tas de
mes ma ti tu la ri da de pode ser com pro va do pelo fato de 
que as ins ti tu i ções não im pu tam qual quer cus to no
pa ga men to de bo le tos ban cá ri os, quan do es ses são
pa gos em uma ins ti tu i ção di fe ren te da res pon sá vel
pela co bran ça.

O pro je to ora apre sen ta do pro í be a ven da de
“pa co tes” de ta ri fas e veda a co bran ça de ta ri fas nas
trans fe rên ci as en tre con tas cor ren tes, de in ves ti men -
to e de pou pan ça. Além dis so pre vê que não po dem
ser co bra das a ma nu ten ção, a aber tu ra e o en cer ra -
men to de con tas des ses ti pos. Com isso, será pos sí -
vel aos cor ren tis tas, sem qual quer cus to, man te rem
con tas em duas ou mais ins ti tu i ções, sem qual quer
cus to adi ci o nal re le van te para tan to, po den do se mo -
vi men tar en tre elas tam bém a ba i xo cus to.

A pro po si ção tam bém obri ga as ins ti tu i ções,
me di an te au to ri za ção do cli en te, a ofe re ce rem po lí ti -
cas de se gu ran ça mais fle xí ve is, no que se re fe re a
va lo res má xi mos de re ti ra da, de trans fe rên cia de va -
lo res e de ou tros li mi tes diá ri os. Essa pro vi dên cia visa 
per mi tir que os cli en tes que de te nham ma i o res va lo -
res pos sam fa zer ope ra ções com pa tí ve is com seu ní -
vel de ren da e ri que za. Se isso não fos se fe i to, po de -
ria ser com pro me ti do o ob je ti vo de am pli ar a mo bi li da -
de de con tas e va lo res no Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o -
nal, o que é a pró pria es sên cia da pro po si ção.

Em caso de des cum pri men to do dis pos to nes sa
lei, para cada ocor rên cia é es ti pu la da uma mul ta equi -
va len te ao pro du to do nú me ro de con tas ad mi nis tra -
das pela ins ti tu i ção res pon sá vel por um real. Des sa
for ma, quan to ma i or a ins ti tu i ção, ma i or o va lor da
mul ta. Se os va lo res fos sem fi xos, ha ve ria ou um ex -
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ces so de pu ni ção para as ins ti tu i ções me no res, ou te -
ria que ser fi xa do um va lor com pa tí vel com a ca pa ci -
da de fi nan ce i ra das ins ti tu i ções me no res, mas mu i to
bran do para as gran des ins ti tu i ções.

Sala das Ses sões, em 10 de se tem bro de 2003.
– Se na dor Alo i zio Mer ca dan te

LE GIS LA ÇÃO CI TA DA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru tu -
ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li -
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da -
de, em to das as par tes que o com põem, abran gen do
as co o pe ra ti vas de cré di to, será re gu la do por leis
com ple men ta res que dis po rão, in clu si ve, so bre a par -
ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro nas ins ti tu i ções que o
in te gram.

(*) Re da ção dada ao ar ti go pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 40, 
de 29.5.03:

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Os
pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – 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 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”.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pela Co mis são de Assun tos So ci a is, a ma té ria vai à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – A Pre -
si dên cia lem bra ao Ple ná rio a ses são es pe ci al do Se -
na do Fe de ral 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 de Sal va dor Allen de,
ex-Pre si den te da Re pú bli ca do Chi le, nos ter mos do

Re que ri men to nº 484, de 2003, do Se na dor João
Ca pi be ri be e ou tros Srs. Se na do res.

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

– Pro je to de 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;

– 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; e

– 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.

Ten do sido apro va das ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga -
ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São os se guin tes os tex tos en ca mi -
nha dos à pro mul ga ção

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 653,  DE 2002

Apro va o ato 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.
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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.

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

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 734, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Apo io a 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
de 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 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 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, 27 de maio de 2003. – Se na -
dor Osmar Dias, Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re la -
tor.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 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 mar ço de 2003. – Se -
na dor Osmar Dias,Pre si den te – Sér gio Ca bral, Re -
la tor.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou on -
tem o pra zo, sem in ter po si ção de re cur so, para que os 
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 4, 5, 6, 7, 8 e 9,
de 2003-CN , se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio do Con -
gres so Na ci o nal.

Os pro je tos vão à pro mul ga ção e será fe i ta a de -
vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

São os se guin tes os pro je tos en ca mi -
nha dos à pro mul ga ção

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2003

Au to ri za a exe cu ção de con tra to por 
meio de re cur sos do Orça men to Fis cal
de 2002 even tu al men te ins cri tos em res -
tos a pa gar e da do ta ção con sig na da no
Orça men to Fis cal da União para 2003, no
sub tí tu lo 26.784.0237.5750.0015 – Cons -
tru ção de Eclu sas de Tu cu ruí – No Esta -
do do Pará, da Uni da de Orça men tá ria
39.252 – DNIT.

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

Art. 1º  Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a li be rar
re cur sos con sig na dos pelo Orça men to Fis cal da União
para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003) no
âm bi to do sub tí tu lo 26.784.0237.5750.0015 – Cons tru -
ção de Eclu sas de tu cu ruí – No Esta do do Pará, da
Uni da de Orça men tá ria 39.252 – DNIT. para a exe cu -
ção do Con tra to Nº 009/98-MI.

Pa rá gra fo Úni co – A au to ri za ção de que tra ta o
ca put se es ten de aos re cur sos even tu al men te ins cri -
tos em res tos a pa gar re la ti vos ao Orça men to Fis cal
da União para 2002 (Lei Nº 10.407/2002), no sub tí tu lo 
26.784.0237.5750.0015 – Cons tru ção de Eclu sas de
Tu cu ruí – No Esta do do Pará, da Uni da de Orça men tá -
ria 39.252 – DNIT.

Art. 2º O Tri bu nal de Con tas da União fará o
acom pa nha men to fí si co-fi nan ce i ro da exe cu ção do
con tra to men ci o na do no art. 1º, en ca mi nhan do re la tó -
rio à Co mis são Mis ta de que tra ta o art. 166, §1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, em caso de iden ti fi ca ção de no -
vos in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves, nos ter mos do
art. 87, § 5º da Lei Nº 10.524, de 27 de ju lho de 2002
(LDO/2003).

Art. 3º 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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2003

Au to ri za a exe cu ção de con tra tos
re la ti vos à do ta ção con sig na da no Orça -
men to Fis cal da União para 2003 nos
sub tí tu los 26.782.0220.2834.0051 -Res ta -
u ra ção de Ro do vi as Fe de ra is no Esta do
do Mato Gros so e 26.782.0220.2841.0051
– Con ser va ção Pre ven ti va, Ro ti ne i ra e
Emer gên ci al de Ro do vi as no Esta do do
Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º – Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a

exe cu tar os con tra tos da 11ª Uni da de de Infra-Estru -
tu ra Ter res tre do De par ta men to Na ci o nal de in -
fra-Estru tu ra de Trans por tes (11ª UNIT/DNIT) Nºs
PD/1 1-014/01, PD/1 1-019/2001, PD/1 1-020(2001,
PD/1 1-021/2001, PD/l1-022/2001 e PD/l1-027/01 e o
de cor ren te do Pro ces so Li ci ta tó rio Pr-2215/0l com os
re cur sos do Orça men to Fis cal da União de 2003 (Lei
Nº 10.640/2003) nos sub tí tu los
26.782.0220.2834.0051 – Res ta u ra ção de Ro do vi as
Fe de ra is no Esta do do Mato Gros so e
26.782.0220.2841.0051 – Con ser va ção Pre ven ti va,
Ro ti ne i ra e Emer gen ci al de Ro do vi as no Esta do do
Mato Gros so.

Art. 2º O Tri bu nal de Con tas da União fará o
acom pa nha men to fí si co-fi nan ce i ro da exe cu ção dos
re cur sos men ci o na dos no ar ti go an te ri or, na do ta ção
con sig na da no Orça men to Fis cal da União para o
sub tí tu lo em epí gra fe, en ca mi nhan do re la tó rio à Co -
mis são Mis ta de que tra ta o art. 166, § 1º, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, até o dia 30 de no vem bro de 2003.

Art. 3º  Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2003 – CN

Au to ri za a exe cu ção no âm bi to da
do ta ção con sig na da no Orça men to Fis -
cal da União para 2003, no sub tí tu lo
20.607.0379.1836.01 73 – Implan ta ção de
Pro je tos de Irri ga ção – Pe rí me tro de Irri -
ga ção Pla tôs de Gu a da lu pe no Esta do do 
Pi a uí, da Uni da de Orça men tá ria 53.204 –
De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra
as Se cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a li be -

rar re cur sos ins cri tos em res tos a pa gar re la ti vos ao

Orça men to Fis cal da União para 2002 (Lei Nº
10.407/2002) no sub tí tu lo 20.607.0379.1836.01 – im -
plan ta ção de Pro je tos de Irri ga ção – Pe rí me tro de Irri -
ga ção Pla tôs de Gu a da lu pe no Esta do do Pi a uí, da
Uni da de Orça men tá ria 53.204 – De par ta men to Na ci -
o nal de Obras Con tra as Se cas (DNOCS), para a exe -
cu ção do Con tra to Nº 42/87.

Art. 2º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a li be -
rar re cur sos con sig na dos pelo Orça men to Fis cal da
União para 2003 (Lei Nº 10.640/2003) no âm bi to do
sub tí tu lo 20.607.0379.1836.0173 – im plan ta ção de
Pro je tos de ir ri ga ção – Pe rí me tro de Irri ga ção Pla tôs
de Gu a da lu pe no Esta do do Pi a uí, da Uni da de Orça -
men tá ria 53.204 – DNOCS, para a exe cu ção do Con -
tra to Nº 42/87.

Art. 3º O Tri bu nal de Con tas da União fará o
acom pa nha men to fí si co – fi nan ce i ro da exe cu ção do
con tra to men ci o na do no art. 1º, en ca mi nhan do re la tó -
rio à Co mis são Mis ta de que tra ta o art. 166, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, em caso de iden ti fi ca ção de no -
vos in dí ci os de ir re gu la ri da des gra ves, nos ter mos do
art. 87, § 5º da Lei Nº 10.524, de 27 de ju lho de 2002
(LDO/2003).

Art. 4º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 7, DE 2003–CN

Exclui do Qu a dro VII, ane xo à Lei nº
10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003, o Pro -
gra ma de Tra ba lho 26.782.0233.3766.0101 
–Ade qua ção de Tre chos Ro do viá ri os na
BR-101 no Esta do do Rio Gran de do Sul
– Di vi sa SC/RS – Osó rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ex clu í do do Qu a dro VII, ane xo à Lei

Orça men tá ria para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de ja -
ne i ro de 2003), o Pro gra ma de Tra ba lho
26.782.0233.3766.0101–Ade qua ção de Tre chos Ro -
do viá ri os na BR-101 no Esta do do Rio Gran de do Sul
– Di vi sa SC/RS–Osó rio.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 8, DE 2003 – CN

Exclui do Qu a dro VII, ane xo à Lei Nº
10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003, o Pro -
gra ma de Tra ba lho 26.782.0233.5727.0005 
– Ade qua ção de Tre chos Ro do viá ri os no
Cor re dor Mer co sul–BR-101/SC–Pa lho -
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ça–Di vi sa SC/RS – cuja fun ci o nal, na
LOA/2003, é 26.782.0233.1208.0101.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ex clu í do do Qu a dro VII, ane xo à Lei

Orça men tá ria para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de ja -
ne i ro de 2003 – LOA/2003), o Pro gra ma de Tra ba lho
26.782.0233.5727.0005 – Ade qua ção de Tre chos Ro -
do viá ri os no Cor re dor Mer co sul–BR-101/376/SC–Di -
vi sa PR/SC–Pa lho ça–cuja fun ci o nal, na LOA/2003, é
26.782.0233.1208.0101.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 9, DE 2003–CN

Exclui do Qu a dro VII, ane xo à Lei nº
10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003, o Pro -
gra ma de Tra ba lho 26.782.0233.5727.0001 
– Ade qua ção de Tre chos Ro do viá ri os no

Cor re dor Mer co sul–BR -101376/SC–Di vi sa 
PR/SC–Pa lho ça.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ex clu í do do Qu a dro VII, ane xo à Lei

Orça men tá ria para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de ja -
ne i ro de 2003), o Pro gra ma de Tra ba lho
26.782.0233.5727.0001 – Ade qua ção de Tre chos Ro -
do viá ri os no Cor re dor Mer co sul–BR-101/376/SC–Di -
vi sa PR/SC–Pa lho ça.

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

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Con -
for me in di ca ções das Li de ran ças, a Pre si dên cia de -
sig na os se guin tes Se na do res e Se na do ras para
com po rem a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cri a -
da nos ter mos do Re que ri men to nº 528, de 2003,
des ti na da a in ves ti gar as su ces si vas e vi o len tas in va -
sões de ter ras, pra ti ca das pelo Mo vi men to dos Sem
Ter ra – MST:

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – So bre
a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

Ofi cio nº 1.079/03

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do Vos sa Exce lên cia, ve nho in di -

car pelo Par ti do Pro gres sis ta, o De pu ta do Nil ton Ba i -
a no, como ti tu lar, e o De pu ta do Fran cis co Appio,
como su plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in -
di ca dos, para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta

des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 128, de 1
de se tem bro 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”.

Aten ci o sa men te, – Pe dro Henry, Lí der do PP.

Of. 915/2003

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia, nos ter mos re gi men -

ta is, o Se nhor De pu ta do Osmâ nio Pe re i ra (PTB-MG),
como Ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se nhor De pu ta do
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Ro ber to Jef fer son (PTB-RJ), para in te grar a Co mis -
são Mis ta que ana li sa a Me di da Pro vi só ria nº 128, de
01 de se tem bro 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

Ao en se jo, re no vo a Vos sa Exce lên cia, pro tes -
tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção. – De pu ta do
Ro ber to Jef fer son, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Se -
rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio da Pre si den ta da Co mis -
são de Assun tos So ci a is que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF.nº 37/2003 – PRES/CAS

Bra sí lia, 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 23, de 2002, que “Insti tui
o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Den gue”,  de au to ria
do Se na dor Vas co Fur lan, com a emen da nº 1 – CAS.

Aten ci o sa men te, – Se na do ra Lú cia Vâ nia, Pre -
si den ta da Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – 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 23, de 
2002, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – 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 72, DE 2003

Alte ra o ar ti go 52 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, atri bu in do com pe tên cia ao Se na -
do Fe de ral para apro var atos re le van tes à 
de fe sa na ci o nal e à pro te ção am bi en tal
na fa i xa de fron te i ra.

Às 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. 52, da Cons ti tu i ção Fe de ral, pas sa
a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so XV:

Art. 52. ..................................................
..............................................................
XV – au to ri zar as ações con si de ra das

re le van tes, na for ma do seu re gi men to in ter -
no, à de fe sa na ci o nal e à pro te ção do meio
am bi en te de sen vol vi das na fa i xa de fron te i -
ra.

.....................................................(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

No atu al con tex to in ter na ci o nal, as ques tões de
se gu ran ça e de fe sa na ci o nal e os te mas re la ci o na dos 
à pro te ção am bi en tal as su mem um pa pel de gran de
des ta que. Nes se sen ti do, a fa i xa de fron te i ra, ou seja,
a área de cen to e cin qüen ta qui lô me tros de lar gu ra ao 
lon go das fron te i ras ter res tres, me re ce es pe ci al aten -
ção de nos sa Car ta Mag na, que em seu art. 20 dis põe 
que a re fe ri da área “é con si de ra da fun da men tal para
a de fe sa na ci o nal”.

Ora, so bre tu do em vir tu de da vas ta ex ten são de
nos sas fron te i ras, as qua is fa zem li mi te com ter ri tó ri -
os mu i tas ve zes ma cu la dos pela ins ta bi li da de ins ti tu -
ci o nal e pe los pro ble mas de se gu ran ça pú bli ca, lo ca is 
onde o cri me or ga ni za do trans na ci o nal e os mo vi -
men tos guer ri lhe i ros in sur gen tes são ti dos como pro -
ble mas fac tu a is, te mos que es tar aten tos a nos sa fa i -
xa de fron te i ra.

Ade ma is, es pe ci al aten ção deve ser dada tam -
bém às ques tões am bi en ta is, so bre tu do nas áre as do
ter ri tó rio li mí tro fe onde se en con tra a flo res ta ama zô -
ni ca, im por tan te pa tri mô nio na ci o nal cuja pre ser va -
ção deve ser nos so le ga do para as ge ra ções fu tu ras.

Assim, o mo men to pre sen te re quer uma ma i or
par ti ci pa ção do Se na do Fe de ral nas ques tões re le -
van tes de se gu ran ça e de fe sa e de pre ser va ção am -
bi en tal na fa i xa de fron te i ra. Essas ques tões en vol -
vem des de as li mi ta ções à cir cu la ção nes sa área,
pas san do pela pro pri e da de e ex plo ra ção das ri que -
zas na re gião, e, ain da, os as sun tos de ca rá ter am bi -
en tal e in di ge nis ta na que las re giões.

Ante o ex pos to, cre io ser da má xi ma ur gên cia o
es ta be le ci men to da com pe tên cia do Se na do Fe de ral
para au to ri zar as ações re le van tes re la ci o na das à se -
gu ran ça, à de fe sa na ci o nal e ao meio am bi en te de -
sen vol vi das na fa i xa de fron te i ra. Con cla ma mos os
Ilus tres Par la men ta res a con tri bu ir com a pre ser va -
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ção de nos sa so be ra nia apo i an do-nos na pre sen te
pro po si ção.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti – Re gi nal do Du ar te
– Edi son Lo bão – Au gus to Bo te lho – Anto nio Car -
los Va la da res – Fer nan do Be zer ra – Mar co Ma ci el
– Le o mar Qu in ta ni lha – Ser gio Ca bral – ????? –
Ide li Sal vat ti – João Bap tis ta Mot ta – Ana Ju lia Ca -
re pa – Mag no Mal ta – Pa u lo Octa vio – Álva ro Dias
– Osmar Dias – Fla vio Arns – Edu ar do Aze re do –
Pa trí cia Sa bo ya – Tas so Je re is sat ti – Val mir Ama -
ral – Ney Su as su na – Re nil do San ta na – Ser gio
Gu er ra – Amir Lan do – Ra mez Te bet – Pa pa leo
Paes – Mão San ta. 

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

Se ção IV
Do Se na do Fe de ral

Art. 52. Com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe -
de ral:

“I – pro ces sar e jul gar o Pre si den te e o Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca nos cri mes de res pon sa bi li da -
de, bem como os Mi nis tros de Esta do e os Co man -
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca nos
cri mes da mes ma na tu re za co ne xos com aque les;

II – pro ces sar e jul gar os Mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e o 
Advo ga do-Ge ral da União nos cri mes de res pon sa bi -
li da de;

III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 
ar güi ção pú bli ca, a es co lha de:

a) Ma gis tra dos, nos ca sos es ta be le ci dos nes ta
Cons ti tu i ção.

b) Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União in di -
ca dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

c) Go ver na dor de Ter ri tó rio.
d) Pre si den te e di re to res do Ban co Cen tral.
e) Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.
f) Ti tu la res de ou tros car gos que a lei de ter mi -

nar.
IV – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após 

ar güi ção em ses são se cre ta, a es co lha dos che fes de
mis são di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te;

V– au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi -
nan ce i ra, de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Ter ri tó ri os e dos Mu ni cí pi os;

VI– fi xar, por pro pos ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, li mi tes glo ba is para o mon tan te da dí vi da con so -
li da da da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os;

VII – dis por so bre li mi tes glo ba is e con di ções
para as ope ra ções de cré di to ex ter no e in ter no da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí -
pi os, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des con tro la -
das pelo Po der Pú bli co fe de ral;

VIII– dis por so bre li mi tes e con di ções para a
con ces são de ga ran tia da União em ope ra ções de
cré di to ex ter no e in ter no;

IX– es ta be le cer li mi tes glo ba is e con di ções para 
o mon tan te da dí vi da mo bi liá ria dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os;

X – sus pen der a exe cu ção, no todo ou em par te,
de lei de cla ra da in cons ti tu ci o nal por de ci são de fi ni ti va 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;

Xl – apro var, por ma i o ria ab so lu ta e por voto se -
cre to, a exo ne ra ção, de ofí cio, do Pro cu ra dor-Ge ral
da Re pú bli ca an tes do tér mi no de seu man da to;

XII– ela bo rar seu re gi men to in ter no;
XIII– dis por so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na -

men to, po lí cia, cri a ção, trans for ma ção ou ex tin ção
dos car gos, em pre gos e fun ções de seus ser vi ços, e
a ini ci a ti va de lei para fi xa ção da res pec ti va re mu ne -
ra ção, ob ser va dos os pa râ me tros es ta be le ci dos na
lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

XIV – ele ger mem bros do Con se lho da Re pú bli -
ca, nos ter mos do art. 89, VII. Pa rá gra fo úni co. Nos ca -
sos pre vis tos nos in ci sos I e II, fun ci o na rá como Pre si -
den te o do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, li mi tan do-se a
con de na ção, que so men te será pro fe ri da por dois ter -
ços dos vo tos do Se na do Fe de ral, à per da do car go,
com ina bi li ta ção, por oito anos, para o exer cí cio de
fun ção pú bli ca, sem pre ju í zo das de ma is san ções ju -
di ci a is ca bí ve is.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – 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 pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to mais ade -
qua do a essa Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, no mo -
men to ade qua do, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Tem a
pa la vra o no bre Se na dor Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, peço per mis são para a mi nha ins cri -
ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to
em que V. Exª achar con ve ni en te.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Se na -
dor Val dir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Se na -
dor Álva ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.) 
– Da mes ma for ma, peço a pa la vra como Lí der do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exªs, Se na do -
res Ael ton Fre i tas, Pa u lo Paim e Mão San ta, te rão as -
se gu ra do o uso da pa la vra por 5 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. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Pela
Li de ran ça do PMDB, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Val dir Ra upp, 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.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, mais uma vez ocu po esta tri bu na
para fa lar da pre cá ria si tu a ção em que se en con tram
as nos sas ro do vi as fe de ra is.

A ma lha ro do viá ria na ci o nal – e, con se qüen te -
men te, o trans por te de pas sa ge i ros e car gas em todo
o País – tem sido tema re cor ren te em meus pro nun ci -
a men tos nes ta egré gia tri bu na.

Há mu i to ve nho re i te ran do a ne ces si da de de o
Go ver no Fe de ral to mar me di das efe ti vas que ve nham 
evi tar a com ple ta de te ri o ra ção de nos sas ro do vi as,
por onde tra fe gam 32 mi lhões de ve í cu los, trans por -
tan do 62% da car ga e 96% dos pas sa ge i ros de to dos
os pon tos do nos so ter ri tó rio. 

Vejo, ago ra, o Tri bu nal de Con tas de União dar
ra zão às mi nhas de nún ci as, após exa us ti va au di to ria
ope ra ci o nal que teve por es co po a atu a ção do De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por te,
DNIT, en fo can do es pe ci al men te a qua li da de das
obras ro do viá ri as cus te a das com re cur sos fe de ra is e
sua ma nu ten ção.

A au di to ria do TCU so bre as ati vi da des do an ti -
go De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem, 
DNER, abor dou tam bém os des vi os de fi na li da de na
apli ca ção dos re cur sos da Con tri bu i ção de Inter ven -
ção no Do mí nio Eco nô mi co (Cide), ou tro tema um bi li -
cal men te vin cu la do à qua li da de de nos sas es tra das e
do trans por te ro do viá rio pelo qual te nho pro pug na do
nes ta tri bu na.

É inad mis sí vel, Srªs e Srs. Se na do res, que, ano
após ano, ape sar de to dos os aler tas, ape sar de to -
dos os pre ju í zos fi nan ce i ros e eco nô mi cos, ape sar de 
to dos os aci den tes que tra zem dor, mu ti la ções e luto
às fa mí li as bra si le i ras, nos sas au to ri da des ain da não
se te nham con ven ci do de que a re cu pe ra ção e con -
ser va ção da ma lha ro do viá ria é pri o ri tá ria. Mais do
que pri o ri tá ria, Sr. Pre si den te, essa me di da é pre -
men te, é im pe ri o sa! 

O Bra sil pos sui cer ca de 71 mil qui lô me tros de
ro do vi as fe de ra is, dos qua is 56 mil são pa vi men ta dos. 
É mu i to pou co para um País que tem di men sões con -
ti nen ta is e que tem no sis te ma ro do viá rio sua prin ci -
pal mo da li da de de trans por te. A si tu a ção se agra va
pelo fato de 66% a 85% des sas ro do vi as se en con tra -
rem em con di ções de trá fe go in sa tis fa tó ri as, de acor -
do com ava li a ção do pró prio DNIT.

Essa ava li a ção é en dos sa da pela Con fe de ra ção
Na ci o nal do Trans por te, que to dos os anos re a li za pes -
qui sa so bre as con di ções da ma lha ro do viá ria. A pes -
qui sa da CNT, ci ta da no re la tó rio do Mi nis tro Mar cos
Vi la ça, do Tri bu nal de Con tas da União, in di ca que
68,7% da ma lha ro do viá ria é clas si fi ca da como de fi ci -
en te, ruim ou pés si ma, le van do-se em con ta as con di -
ções de pa vi men ta ção, si na li za ção e en ge nha ria.

Na au di to ria do TCU, Sr. Pre si den te, fo ram per -
cor ri dos 5.920 qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is, o
que cor res pon de a apro xi ma da men te 10% da ma lha
bra si le i ra de es tra das pa vi men ta das. Em seu tra ba -
lho, as equi pes de fis ca li za ção se de pa ra ram com
cra te ras na pis ta e no acos ta men to, on du la ções, pa vi -
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men to des gas ta do ou des tru í do, au sên cia ou obs tru -
ção dos acos ta men tos, fal ta de guar da-cor pos nas
pon tes e nos vi a du tos e ou tras ir re gu la ri da des. Par te
des sas de fi ciên ci as foi cons ta ta da in clu si ve em tre -
chos de pa vi men ta ção re cen te, per mi tin do in fe rir que
as obras não se gui ram as es pe ci fi ca ções que se re -
que ri am.

Em seu re la tó rio, o Mi nis tro Mar cos Vi la ça des -
ta ca que as más con di ções das es tra das, de acor do
com en ti da des es pe ci a li za das, au men tam em até
38% o cus to ope ra ci o nal dos ve í cu los, 58% o con su -
mo de com bus tí ve is, 100% o tem po das vi a gens e
20% o cus to do fre te.

Em pro nun ci a men tos an te ri o res, Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, já des ta quei as con se qüên ci -
as des sa de te ri o ra ção das ro do vi as na eco no mia bra -
si le i ra, aler tan do para o ex ces si vo con su mo de com -
bus tí ve is, para o des per dí cio de mer ca do ri as pe re cí -
ve is e para o en ca re ci men to dos pro du tos ex por tá ve -
is, con fi gu ran do o co nhe ci do cus to Bra sil. Além dis so,
há que se le var em con ta um as pec to de mu i to ma i or
gra vi da de, que é o ele va do ris co de aci den tes au to -
mo bi lís ti cos de cor ren tes do mau es ta do de con ser va -
ção das es tra das. Orga ni za ções não-go ver na men ta is 
in di cam que os de fe i tos nas ro do vi as são res pon sá -
ve is por 6% dos aci den tes, en quan to o Mi nis té rio dos
Trans por tes, que man tém o Pro gra ma de Re du ção
dos Aci den tes de Trân si to, tra ba lha com nú me ros
mais con ser va do res – 2,9% – nas ro do vi as fe de ra is.
Ain da as sim, os aci den tes nas es tra das bra si le i ras re -
gis tram nú me ros as sus ta do res, aos qua is se so mam
os re fe ren tes a as sal tos nas es tra das. É des ne ces sá -
rio lem brar que as pés si mas con di ções de al guns tre -
chos fa ci li tam a ação dos ban di dos, já que os mo to ris -
tas são obri ga dos a re du zir dras ti ca men te a ve lo ci da -
de para evi tar que seus ve í cu los se jam da ni fi ca dos.

A au di to ria do TCU des ta cou não ter sido pos sí -
vel ve ri fi car a qua li da de na exe cu ção das obras, em
fun ção das pa ra li sa ções cons tan tes, da in ter rup ção
dos pa ga men tos, dos con tin gen ci a men tos, da fal ta de 
con tro le de car gas pe sa das e da fal ta de con ser va ção 
de ro ti na. Mas con clu iu, en fa ti ca men te, pela res pon -
sa bi li da de do Po der Pú bli co, “que não faz cor re ta -
men te a sua par te para ofe re cer aos usuá ri os uma sa -
tis fa ção no trá fe go ro do viá rio con dig na do es for ço tri -
bu tá rio a que são sub me ti dos”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tem po é 
mu i to cur to para tudo o que te nho a di zer. So li ci to a
trans cri ção, na ín te gra, do meu pro nun ci a men to.

Po rém, an tes de en cer rar, que ro fa lar ain da da
con di ção das ro do vi as no meu Esta do. É las ti má vel!
Em Ron dô nia, a exem plo de ou tras re giões do País,

as ro do vi as es tão in tran si tá ve is. E não há mais tem po. 
As chu vas es tão che gan do. Da qui a 90 dias co me ça o 
pe río do das águas na Ama zô nia e não há mais tem po 
para o Exér ci to, para o 5º BEC, e para as em pre sas
que ain da se rão con tra ta das pelo DNIT res ta u ra rem e 
re cu pe ra rem as ro do vi as fe de ra is.

O pre ju í zo é mu i to gran de, o nú me ro de aci den -
tes é in ten so. O pre ju í zo, em to dos os sen ti dos, para o 
Esta do de Ron dô nia e para a re gião ama zô ni ca, é
mu i to gran de por fal ta de con ser va ção das nos sas ro -
do vi as.

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

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN–
CIAMENTO DO SR. SENADOR VALDIR
RAUPP.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res: a pre ca ri e da de da
ma lha ro do viá ria na ci o nal, e con se qüen te men te do
trans por te de pas sa ge i ros e car gas em todo o País,
tem sido tema re cor ren te em meus pro nun ci a men tos
nes ta egré gia Tri bu na. Há mu i to ve nho re i te ran do a
ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral to mar me di das
efe ti vas que ve nham a evi tar a com ple ta de te ri o ra ção
de nos sas ro do vi as, por onde tra fe gam 32 mi lhões de
ve í cu los, trans por tan do 62% da car ga e 96% dos pas -
sa ge i ros de to dos os pon tos do nos so ter ri tó rio.  

Vejo, ago ra, o Tri bu nal de Con tas da União dar
ra zão às mi nhas de nún ci as, após exa us ti va au di to ria
ope ra ci o nal que teve por es co po a atu a ção do De par -
ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por te –
DNIT, en fo can do es pe ci al men te a qua li da de das
obras ro do viá ri as cus te a das com re cur sos fe de ra is e
sua ma nu ten ção.

A au di to ria do TCU so bre as ati vi da des do an ti -
go De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
– DNER abor dou tam bém os des vi os de fi na li da de na
apli ca ção dos re cur sos da Con tri bu i ção de Inter ven -
ção no Do mí nio Eco nô mi co (CIDE), ou tro tema um bi -
li cal men te vin cu la do à qua li da de de nos sas es tra das
e do trans por te ro do viá rio pelo qual te nho pro pug na -
do nes ta Tri bu na.

É inad mis sí vel, Srªs e Srs. Se na do res, que, ano
após ano, ape sar de to dos os aler tas, ape sar de to -
dos os pre ju í zos fi nan ce i ros e eco nô mi cos, ape sar de 
to dos os aci den tes que tra zem dor, mu ti la ções e luto
às fa mí li as bra si le i ras, nos sas au to ri da des ain da não
se te nham con ven ci do de que a re cu pe ra ção e con -
ser va ção da ma lha ro do viá ria é pri o ri tá ria. Mais do
que pri o ri tá ria, Sr. Pre si den te, essa me di da é pre -
men te, é im pe ri o sa!

26664 Qu in ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    155ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



O Bra sil pos sui cer ca de 71 mil qui lô me tros de
ro do vi as fe de ra is, dos qua is 56 mil são pa vi men ta dos. 
É mu i to pou co para um País que tem di men sões con -
ti nen ta is e que tem no sis te ma ro do viá rio sua prin ci -
pal mo da li da de de trans por te. A si tu a ção se agra va
pelo fato de que 66% a 85% des sas ro do vi as se en -
con tram em con di ções de trá fe go in sa tis fa tó ri as, de
acor do com ava li a ção do pró prio DNIT. 

Essa ava li a ção é en dos sa da pela Con fe de ra ção 
Na ci o nal do Trans por te, que to dos os anos re a li za
pes qui sa so bre as con di ções da ma lha ro do viá ria. A
pes qui sa da CNT, ci ta da no Re la tó rio do Mi nis tro Mar -
cos Vi la ça, do Tri bu nal de Con tas da União,  in di ca
que 68,7% da ma lha ro do viá ria é clas si fi ca da como
de fi ci en te, ruim ou pés si ma, le van do-se em con ta as
con di ções de pa vi men ta ção, si na li za ção e en ge nha -
ria. 

Na au di to ria do TCU, Sr. Pre si den te, fo ram per -
cor ri dos 5.920 qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is, o
que cor res pon de a apro xi ma da men te 10% da ma lha
bra si le i ra de es tra das pa vi men ta das. Em seu tra ba -
lho, as equi pes de fis ca li za ção se de pa ra ram com
cra te ras na pis ta e no acos ta men to, on du la ções, pa vi -
men to des gas ta do ou des tru í do, au sên cia ou obs tru -
ção dos acos ta men tos, fal ta de guar da-cor pos nas
pon tes e nos vi a du tos e ou tras ir re gu la ri da des. Par te
des sas de fi ciên ci as foi cons ta ta da in clu si ve em tre -
chos de pa vi men ta ção re cen te, per mi tin do in fe rir que
as obras não se gui ram as es pe ci fi ca ções que se re -
que ri am. 

No seu Re la tó rio, o Mi nis tro Mar cos Vi la ça des -
ta ca que as más con di ções das es tra das, de acor do
com en ti da des es pe ci a li za das, au men tam em até
38% o cus to ope ra ci o nal dos ve í cu los, 58% o con su -
mo de com bus tí ve is, 100% o tem po das vi a gens e
20% o cus to do fre te. 

Em pro nun ci a men tos an te ri o res, Sr. Pre si den te, 
já des ta quei as con se qüên ci as des sa de te ri o ra ção
das ro do vi as na eco no mia bra si le i ra, aler tan do para o 
ex ces si vo con su mo de com bus tí ve is, para o des per -
dí cio de mer ca do ri as pe re cí ve is e para o en ca re ci -
men to dos pro du tos ex por tá ve is, con fi gu ran do o co -
nhe ci do “cus to Bra sil”. Além dis so, há que se le var em
con ta um as pec to de mu i to ma i or gra vi da de, que é o
ele va do ris co de aci den tes au to mo bi lís ti cos de cor ren -
tes do mau es ta do de con ser va ção das es tra das. 
Orga ni za ções não-go ver na men ta is in di cam que os
de fe i tos nas ro do vi as são res pon sá ve is por 6% dos
aci den tes, en quan to o Mi nis té rio dos Trans por tes,
que man tém o Pro gra ma de Re du ção dos Aci den tes
de Trân si to, tra ba lha com nú me ro mais con ser va do -
res – 2,9%, nas ro do vi as fe de ra is. Ain da as sim, os

aci den tes nas es tra das bra si le i ras re gis tram nú me ros 
as sus ta do res, aos qua is se so mam os re fe ren tes a
as sal tos nas es tra das. É des ne ces sá rio lem brar que
as pés si mas con di ções de al guns tre chos fa ci li tam a
ação dos ban di dos, já que os mo to ris tas são obri ga -
dos a re du zir dras ti ca men te a ve lo ci da de, para evi tar
que seus ve í cu los se jam da ni fi ca dos. 

A au di to ria do TCU des ta cou não ter sido pos sí -
vel ve ri fi car a qua li da de na exe cu ção das obras, em
fun ção das pa ra li sa ções cons tan tes, da in ter rup ção
dos pa ga men tos, dos con tin gen ci a men tos, da fal ta de 
con tro le de car gas pe sa das e da fal ta de con ser va ção 
de ro ti na. Mas con clu iu, en fa ti ca men te, pela res pon -
sa bi li da de do Po der pú bli co, “que não faz cor re ta men -
te a sua par te para ofe re cer aos usuá ri os uma sa tis fa -
ção no trá fe go ro do viá rio con dig na do es for ço tri bu tá -
rio a que são sub me ti dos”. 

Para o TCU, a fal ta de in fra-es tru tu ra do trans -
por te ro do viá rio re fle te uma atu a ção ca tas tró fi ca do
Esta do. O or ça men to do se tor tem fi ca do mu i to
aquém das ne ces si da des, bas tan do lem brar que, em
1999 e 2000, fo ram cons tru í dos e pa vi men ta dos ape -
nas 192 qui lô me tros de es tra das, quan do a exi gên cia
mí ni ma, de acor do com o pró prio DNIT, era de am pli ar 
em 2 mil qui lô me tros por ano a ma lha fe de ral. 

Além da crô ni ca fal ta de re cur sos, o TCU men ci -
o na, como fa tor de de te ri o ra ção das ro do vi as, a fal ta
de con tro le do peso dos ve í cu los que tra fe gam nes -
sas ro do vi as, com pro me ten do o seu tem po de vida
útil. Isso, o ex ces so de car ga, ul tra pas san do o li mi te
de pres são so bre a su per fí cie, pro vo ca o sur gi men to
de fis su ras no pa vi men to. Com a en tra da de água
nes sas fis su ras, a es tru tu ra fica da ni fi ca da, dan do ori -
gem às cha ma das cra te ras. 

Pes qui sas do en tão DNER apon ta vam que mais 
da me ta de dos ca mi nhões tra fe ga vam com ex ces so
de car ga nas es tra das bra si le i ras. O con tro le da car ga 
é pre ca rís si mo, por que exis tem ape nas 75 pos tos de
pe sa gem para os 56 mil qui lô me tros de es tra das fe -
de ra is pa vi men ta das. Des ses ir ri só ri os 75 pos tos de
pe sa gem, pas mem as Srªs e os Srs. Se na do res, ape -
nas oito es tão fun ci o nan do re gu lar men te, o que sig ni -
fi ca ha ver um pos to de pe sa gem para cada 7 mil qui -
lô me tros de es tra das. 

Esse fato foi cons ta ta do pela au di to ria do TCU,
mas qual quer ci da dão que co nhe ça mi ni ma men te as
con di ções de nos sas es tra das, ou que as per cor ra
com al gu ma re gu la ri da de, cons ta ta essa si tu a ção. No 
meu Esta do de Ron dô nia, as ba lan ças ro do viá ri as
nun ca fun ci o na ram a con ten to. So men te na BR-364,
por onde es coa a soja pro du zi da em Mato Gros so
para ser em bar ca da no Rio Ma de i ra, em Por to Ve lho,
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tran si tam di a ri a men te 3 mil car re tas sem que sua to -
ne la gem seja con fe ri da. O re sul ta do não po de ria ser
ou tro: o le i to da ro do via está em es ta do las ti má vel,
com al guns tre chos in ter rom pi dos. 

A pre ca ri e da de de nos sas es tra das fe de ra is
deve-se tam bém a de fi ciên ci as de or dem es tru tu ral,
con for me cons ta tou o TCU. A au di to ria de mons trou
que o DNER, an te ces sor do DNIT, pro mo ve ra um pro -
ces so de en xu ga men to “au da ci o so”, para não di zer
de efi cá cia ques ti o ná vel, “que ter mi nou por vi ti mar
ener gi ca men te se to res es tra té gi cos, como os de fis -
ca li za ção, au di to ria e pes qui sa”. Além dis so, a fis ca li -
za ção está pra ti ca men te en tre gue às em pre sas pri va -
das, e “ain da que o DNIT con ser ve para si o co man do
da fis ca li za ção, esse po der é me ra men te for mal, pois
a en ti da de não dis põe de pes so al e de re cur sos para
exer cê-lo”. 

Infe liz men te, não en con tro boas pers pec ti vas
de so lu ção para a si tu a ção caó ti ca em que se en con -
tram nos sas es tra das. O pró prio Mi nis tro dos Trans -
por tes, Ander son Ada u to, aler tou há dias para o ris co
de su ca te a men to das ro do vi as bra si le i ras. Na oca -
sião, mos trou-se re ce o so quan to à ocor rên cia de um
“pa ra dão”, ana lo gia que fez com o “apa gão” do se tor
elé tri co, de tris te lem bran ça, caso as di fi cul da des
evo lu am para um co lap so. 

Para ele, a re for mu la ção de toda a ma lha ro do -
viá ria bra si le i ra exi gi ria a apli ca ção de 1,5 bi lhão de
re a is por ano du ran te qua tro anos, re cur sos de que
sua Pas ta não dis põe. O or ça men to to tal do Mi nis té rio 
dos Trans por tes para este ano si tua-se em tor no de 2
bi lhões de re a is, pre ven do-se que al can ce 2 bi lhões e
300 mi lhões de re a is no ano que vem, con for me es ta -
be le ce o Pla no Plu ri a nu al de Inves ti men tos. De acor -
do com o Mi nis tro, os re cur sos po de rão au men tar
com a par ce la da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do -
mí nio Eco nô mi co – CIDE. 

Entre tan to, os re cur sos da CIDE es tão sen do
uti li za dos para ou tros fins que não os pre vis tos ori gi -
nal men te, con for me já de nun ci ei em di ver sas oca -
siões, aqui mes mo, nes ta Tri bu na. Nun ca é de ma is
lem brar que a CIDE foi cri a da pri o ri ta ri a men te para fi -
nan ci ar a in fra-es tru tu ra do se tor de trans por tes. Inci -
din do so bre a im por ta ção e co mer ci a li za ção dos de ri -
va dos de pe tró leo, gás na tu ral e ál co ol, a CIDE de ve -
ria ter 75% do seu va lor des ti na do à in fra-es tru tu ra
aqua viá ria, fer ro viá ria, por tuá ria, ro do viá ria e mul ti -
mo dal. A des vin cu la ção da re ce i ta, en tre tan to, efe tu a -
da no Go ver no an te ri or e man ti da pela atu al ad mi nis -
tra ção fe de ral, está per mi tin do que os re cur sos ar re -
ca da dos sir vam a ou tros fins, en tre eles o de for mar

su pe rá vit pri má rio, en quan to nos sas ro do vi as con ti -
nu am se de te ri o ran do. 

Por to dos es ses mo ti vos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Re la tó rio do Mi nis tro Mar cos Vi la ça 
foi apro va do por una ni mi da de em Ple ná rio, de ter mi -
nan do que o DNIT im ple men te o con tro le de pe sa -
gem dos ve í cu los de car ga nas es tra das fe de ra is; pro -
vi den cie que as li ci ta ções para exe cu ção de obras ro -
do viá ri as se jam an te ce di das do pro je to bá si co de en -
ge nha ria com o de ta lha men to in dis pen sá vel; ob ser ve 
as nor mas le ga is re la ti vas à res pon sa bi li da de das
em pre sas pro je tis tas, su per vi so ras e cons tru to ras e
re fe ren tes à qua li da de das obras ro do viá ri as; e re gis -
tre em Re la tó rio as me di das im ple men ta das, pre vis -
tas ou em an da men to, bem como os re sul ta dos de las
de cor ren tes. 

Além dis so, o TCU re co men dou ao DNIT que re -
gu la men te o Pla no de Ges tão da Qu a li da de e aler tou
o Mi nis té rio dos Trans por tes, bem como o Con gres -
so Na ci o nal, acer ca dos des vi os de fi na li da de na
des ti na ção de re cur sos da CIDE. Esse aler ta, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que o TCU faz a esta
Casa Le gis la ti va e à Câ ma ra dos De pu ta dos, eu tam -
bém ve nho fa zen do, re i te ra da men te, nes ta Tri bu na.
Não po dem nos sas au to ri da des, as sim como não
pode a clas se po lí ti ca bra si le i ra, ale gar ig no rân cia em 
re la ção a es ses fa tos, que, de res to, são do co nhe ci -
men to de tan tos quan tos tran si tam por nos sas pre cá -
ri as e pe ri go sas ro do vi as. 

Assim, ao en dos sar as re co men da ções do Tri -
bu nal de Con tas da União, que ro ma ni fes tar mi nha
es pe ran ça e mi nha con vic ção, mais uma vez, de que
esta Casa tam bém as en dos sa rá, e de que as au to ri -
da des fe de ra is, fi nal men te, da rão ao se tor de trans -
por tes a pri o ri da de que se re quer. 

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Se na -

dor Val dir Ra upp, a so li ci ta ção de V. Exª será aten di -
da, nos ter mos do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Alva ro
Dias, 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.

O SR. ÁLVARO 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, gos ta ria de con vi dar V. Exªs a um exa me
ca u te lo so da es ti ma ti va de cres ci men to do Pro du to
Inter no Bru to nes te ano, de ape nas 0,5%, con for me
di vul ga ção do Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi cas
Apli ca das, IPEA, ór gão li ga do ao Mi nis té rio do Pla ne -
ja men to, Orça men to e Ges tão. 
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Em seu bo le tim de con jun tu ra, re cen te men te
pu bli ca do, o IPEA fez re vi são de 1,6% para 0,5% do
cres ci men to do PIB nes te ano de 2003. No mes mo
bo le tim, o Insti tu to apre sen tou a re vi são da ex pec ta ti -
va de cres ci men to do con su mo das fa mí li as de 0,2%
para 2,1%, sem men ci o nar a alar man te pre vi são de
que da da pro du ção in dus tri al. 

O Cen tro de Estu dos de Con jun tu ra e Po lí ti ca
Eco nô mi ca da Uni camp, por sua vez, pro je ta um cres -
ci men to do PIB en tre 0% e 0,5%. 

Na opi nião de con ce i tu a dos eco no mis tas que
in te gram a re fe ri da ins ti tu i ção, se os ru mos da atu al
po lí ti ca eco nô mi ca não fo rem mo di fi ca dos, di fi cil men -
te ha ve rá uma re to ma da con sis ten te do cres ci men to
em 2004. As es ti ma ti vas anun ci a das tra du zem um
qua dro re ces si vo e não são pre nún cio do cres ci men -
to es pe ta cu lo so tão apre go a do para 2004. 

Não faço uso da pa la vra como ara u to do pes si -
mis mo – pelo con trá rio, sou um oti mis ta –, tam bém
não sou por ta-voz de uma opo si ção em pe der ni da. O
que de se jo, como to dos os bra si le i ros de se jam, é o
ver da de i ro de sen vol vi men to eco nô mi co. E a re to ma -
da do cres ci men to não é uma pro pos ta que vá de en -
con tro às con di ções ob je ti vas de go ver na bi li da de. Em 
to dos os qua dran tes do País e nos mais di ver si fi ca -
dos seg men tos da so ci e da de bra si le i ra, são vi sí ve is
as ma ni fes ta ções de de fe sa do re tor no ur gen te do
cres ci men to sus ten tá vel da eco no mia bra si le i ra. 

De se jo lem brar que os pró pri os in te gran tes do
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al,
em re u nião com o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
pe di ram mais ou sa dia e fir me za ao Go ver no na pro -
mo ção do de sen vol vi men to eco nô mi co.

Res sal to, Sr. Pre si den te Sér gio Zam bi a si, Srªs e 
Srs. Se na do res, que o de ba te so bre uma re to ma da vi -
go ro sa do cres ci men to eco nô mi co não pode ser ba li -
za do pelo re van chis mo. O que está evi den ci a do nos
ín di ces pu bli ca dos pelo IPEA é que vi ve mos um mo -
men to re ces si vo e pre ci sa mos re ver ter esse qua dro
tão ad ver so ao povo bra si le i ro.

A re tra ção do con su mo e de in ves ti men tos não
pa re ce sen si bi li zar o Go ver no. As de cla ra ções e pre -
vi sões ofi ci a is são pa u ta das por um oti mis mo exa cer -
ba do. 

A es tra té gia do Go ver no está di re ci o na da uni ca -
men te para a apro va ção das re for mas tri bu tá ria e pre -
vi den ciá ria. 

Pre ci sa mos de li ne ar o ama nhã com um pro je to
na ci o nal con sis ten te de lon go pra zo. A re du ção gra -
du al dos ju ros, por si só, não é ga ran tia de que o cres -
ci men to será im pul si o na do. 

Na ava li a ção do Cen tro de Estu dos da Uni camp, 
bas tan te lú ci da ao nos so ver, o mo de lo ca paz de im -
pul si o nar o cres ci men to pas sa pela re to ma da dos in -
ves ti men tos do se tor pú bli co e por uma pre sen ça
mais ati va dos ban cos fe de ra is na con ces são de cré -
di tos.

E como já se de ba teu des ta tri bu na, os in ves ti -
men tos pú bli cos não es tão acon te cen do nem mes mo
no aten di men to dos re cur sos pro vi si o na dos no Orça -
men to da União para este ano.

O cer ne da pro pos ta de fen di da pe los es pe ci a lis -
tas da Uni camp, que, por si nal, vai ao en con tro da qui -
lo que ex pus em ple ná rio na se ma na pas sa da, é o
con tro le dos ca pi ta is es pe cu la ti vos.

A pro pó si to, o Pro fes sor Jo seph Sti glitz, Prê mio
No bel de Eco no mia, em sua vi si ta ao Bra sil, fez ques -
tão de as si na lar que ne nhum país pode atre lar o seu
de sen vol vi men to ao flu xo dos ca pi ta is de cur to pra zo
– como tam bém ne nhum país que se atre lou in de fi ni -
da men te ao FMI al can çou ín di ces de cres ci men to
com pa tí ve is com a re a li da de so ci al vi gen te.

Em con so nân cia com esse pen sa men to, te nho
de fen di do que o Bra sil deve vol tar a cres cer sem a de -
pen dên cia de fa to res e so lu ções exó ge nas. Sem dar
es pa ço à po lê mi ca in fru tí fe ra, pas san do ao lar go de
con tro vér si as ide o ló gi cas, in vo co o in te res se na ci o nal 
ma i or em prol da re to ma da do cres ci men to eco nô mi -
co de nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Sér gio Zam bi a si) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.
S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – 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, o Par la men to,
obri ga to ri a men te, é o lo cal onde os mais di ver sos te -
mas de vem ser tra ta dos e dis cu ti dos. Não há esse ou
aque le tema me nos im por tan te, pois tudo que diz res -
pe i to ao ci da dão e às con di ções de vida deve ser evi -
den ci a do na Casa, ra zão pela qual hoje vou me re fe rir 
à “do en ça da alma”, ou “de mô nio do meio-dia”, ou
“mal do sé cu lo XXI”, que são al gu mas das de sig na -
ções de uma das mo lés ti as mais pre ju di ci a is ao ser
hu ma no e à vida em so ci e da de: a de pres são.

O mé di co e es cri tor ga ú cho Mo acyr Scli ar, na in -
te res san tís si ma obra Sa tur no nos Tró pi cos, lem -
bra-nos que já Hi pó cra tes, o Pai da Me di ci na, ca rac te -
ri za va a de pres são como “a per da do amor pela vida,
uma si tu a ção na qual a pes soa as pi ra à mor te como
se fos se uma bên ção”. Essa des cri ção, con ce bi da no
iní cio do sé cu lo IV, an tes de Cris to, não en ve lhe ceu
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um mi nu to se quer nos úl ti mos 24 sé cu los. Ela es pe -
lha um sen ti men to fa mi li ar às cen te nas de mi lhões de
pes so as que, em todo o mun do, so frem ou so fre ram
de de pres são em al gum mo men to de suas vi das.

Pois a de pres são é exa ta men te isto: um dis túr -
bio men tal que pri va a pes soa da ca pa ci da de de dar
sig ni fi ca do e sen ti do à pró pria vida, im pe din do-a de
sen tir pra zer e in dis pon do-a para as ta re fas mais im -
por tan tes do co ti di a no.

Ao lon go de mi nha car re i ra como mé di co, de pa -
rei-me com nu me ro sos ca sos de de pres são, dos mais 
sim ples aos mais gra ves. Pude, tam bém, to mar co -
nhe ci men to das es ta tís ti cas acer ca da de pres são no
Bra sil e no mun do. São es tar re ce do ras e pro je tam um
fu tu ro ain da mais si nis tro no que diz res pe i to à pro -
gres são des sa pa to lo gia. São de es pan tar, por tan to,
as inex pres si vas cam pa nhas go ver na men ta is so bre o 
as sun to, quan do exis tem. E o des ca so das au to ri da -
des bra si le i ras para com essa ver da de i ra epi de mia
mun di al é no tó rio. 

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, em
vin te anos a de pres são sal ta rá do quar to para o se -
gun do lu gar no ran king das do en ças mais dis pen di o -
sas. Ve jam bem, Srªs e Srs. Se na do res, só nos Esta -
dos Uni dos, os cus tos anu a is com o con tro le e tra ta -
men to che gam a US$47 bi lhões. 

É uma do en ça que se ali men ta de si pró pria.
Quem já teve uma cri se de pres si va tem 50% de chan -
ce de ter ou tra no fu tu ro. Esse ris co sobe para 90%
para quem já teve duas ou mais cri ses. Sete em cada
dez pes so as de pri mi das pen sam em su i cí dio, e 15%
dos do en tes efe ti va men te o co me tem, o que é la men -
tá vel.

A de pres são não tem pre fe rên ci as. Ata ca pes -
so as de to das as clas ses so ci a is, ida des, se xos e et -
ni as. Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, há cer ca de
dois mi lhões de cri an ças di ag nos ti ca das com a do en -
ça. Aliás, a ida de mé dia em que a de pres são apa re ce
pela pri me i ra vez está di mi nu in do e hoje está em tor -
no de 26 anos, dez a me nos do que há uma dé ca da.
Até os 65 anos de ida de, as mu lhe res são mais vi ti -
ma das pela de pres são que os ho mens, na pro por ção
de duas para um. Aci ma des sa ida de, po rém, o nú me -
ro de ca sos de ho mens e mu lhe res ten de a se igua lar.

Há pou co tem po, o Insti tu to Na ci o nal de Sa ú de
Men tal, ins ti tu i ção nor te-ame ri ca na, di vul gou as mais 
re cen tes pes qui sas so bre a de pres são na que le país.
Os re sul ta dos são alar man tes, Srªs e Srs. Se na do res. 
Cer ca de 16% dos nor te-ame ri ca nos, ou seja, mais
de 30 mi lhões de pes so as, so fre rão de de pres são
gra ve em al gum mo men to de suas vi das. Tre ze mi -

lhões de pes so as, mais de 6% da po pu la ção do país,
so fre ram de de pres são nos úl ti mos doze me ses. Os
pre ju í zos ao país, cal cu la o Insti tu to, atin gem a casa
dos US$30 bi lhões.

Em nú me ro de ca sos no mun do, a de pres são só 
per de para as do en ças car día cas. A OMS es ti ma,
con tu do, que, em 2020, a de pres são será a prin ci pal
ca u sa de mor te, su pe ran do as do en ças car di o vas cu -
la res. Se con si de rar mos que ela é a ca u sa ocul ta de
uma sé rie de ou tras do en ças, como o al co o lis mo, é
pos sí vel que a de pres são já seja a ma i or as sas si na
do pla ne ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que
mais me ca u sa in dig na ção, como mé di co e ho mem
pú bli co, é que a de pres são é uma do en ça per fe i ta -
men te tra tá vel. Os me di ca men tos são en con tra dos
fa cil men te e apre sen tam re la ti va men te pou cos efe i -
tos co la te ra is, quan do pres cri tos de ma ne i ra cor re ta.
Não obs tan te, a de pres são se gue como uma das do -
en ças mais sub tra ta das em todo o mun do. Me ta de da
po pu la ção de pri mi da não bus ca aju da – por medo,
por pre con ce i to, por de sin for ma ção, ou por que não
en con tra aju da so li dá ria de ou tras pes so as. E ape nas
me ta de dos que bus cam re ce be tra ta men to. Em ou -
tras pa la vras, de cada qua tro pes so as de pri mi das,
ape nas uma é di ag nos ti ca da e tra ta da. Dos pa ci en tes 
que são tra ta dos, me ta de re ce be tra ta men to ina de -
qua do. Des sa for ma, che ga mos ao ir ri só rio per cen tu -
al de 6% da po pu la ção de pri mi da que re ce be tra ta -
men to ade qua do. 

O mer ca do de tra ba lho é bru tal men te afe ta do
pela de pres são, o que oca si o na uma pro du ção in sa -
tis fa tó ria na efi ciên cia es pe ra da. A do en ça é a prin ci -
pal ca u sa de in ca pa ci ta ção pro fis si o nal no mun do,
sen do res pon sá vel por 10,7% dos ca sos. Esti ma-se
que uma pes soa de pri mi da per ca mais de cin co ho ras 
de tra ba lho por se ma na, sen do que me ta de des se
tem po se re fe re a pe río dos em que o tra ba lha dor está
no am bi en te de tra ba lho. Em ou tras pa la vras, os pre -
ju í zos de cor ren tes da de pres são não se re ve lam ape -
nas em ter mos de ab sen te ís mo, mas tam bém de per -
da de pro du ti vi da de e de in te res se pelo tra ba lho. Se
le var mos em con ta que cer ca de 10% dos tra ba lha do -
res so frem de al gu ma for ma de de pres são, po de mos
con clu ir que os pre ju í zos ca u sa dos pela do en ça, em
todo o mun do, são as tro nô mi cos. Embo ra não seja a
do en ça mais co mum no tra ba lho, a de pres são cer ta -
men te é a mais one ro sa. Só nos Esta dos Uni dos, o
pre ju í zo anu al das em pre sas é de US$80 bi lhões –
es cla re ço às Srªs e Srs. Se na do res que es tou ci tan do
da dos es ta tís ti cos dos Esta dos Uni dos por que são
con fiá ve is, con cre tos, en quan to que aqui no Bra sil
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não há da dos em que pos sa mos sus ten tar nos sos ar -
gu men tos. 

O des ca so dos go ver nos pe los dis túr bi os men -
ta is, in fe liz men te, é bas tan te co mum em boa par te do
pla ne ta. Embo ra as de sor dens men ta is, ne u ro ló gi cas
e com por ta men ta is cor res pon dam atu al men te a
12,3% das do en ças, gran de par te dos pa í ses pa re ce
não se dar con ta da gra vi da de da si tu a ção. Se gun do a 
Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, 40% dos pa í ses não
têm po lí ti cas pú bli cas vol ta das para a sa ú de men tal, e 
25% não têm se quer le gis la ção so bre o tema. Cer ca
de um ter ço das na ções do mun do gas tam me nos de
1% do or ça men to de sa ú de em ati vi da des re la ci o na -
das aos dis túr bi os men ta is. Em mu i tos pa í ses da Áfri -
ca e da Ásia há me nos – ve jam a gra vi da de – de um
psi qui a tra por um mi lhão de ha bi tan tes. 

Fica cla ro, por tan to, que o com ba te à de pres são 
é uma ques tão de von ta de po lí ti ca. Uma vez que se
tra ta de uma do en ça al ta men te tra tá vel, que re quer
me di ca men tos re la ti va men te ba ra tos, as cam pa nhas
go ver na men ta is de vem con cen trar-se em dis si par a
nu vem de pre con ce i to e de sin for ma ção que en vol ve
os dis túr bi os de pres si vos. Nes se par ti cu lar, as ini ci a ti -
vas do Go ver no bra si le i ro são ex tre ma men te aca nha -
das. As cam pa nhas de es cla re ci men to so bre os dis -
túr bi os men ta is que te mos vis to no Bra sil são es po rá -
di cas e ine fi ci en tes, qua se como um faz-de-con ta. 

Em 1999, o Bra sil apro vou a Lei nº 3048, que, fi -
nal men te, in clui a de pres são en tre as do en ças do tra -
ba lho. Foi um avan ço, não há dú vi da, mas não pas sou 
de uma gota no oce a no de ini ci a ti vas ne ces sá ri as que 
o Go ver no bra si le i ro ain da está por im ple men tar no
cam po da sa ú de men tal.

Sr. Pre si den te, a sa ú de, como to dos nós sa be -
mos, é um di re i to as se gu ra do a to dos os bra si le i ros
pela Cons ti tu i ção Fe de ral. Ga ran tir esse di re i to à po -
pu la ção é de ver do Esta do. E o Esta do, no que se re -
fe re aos dis túr bi os men ta is, está agin do mu i to aquém
do es pe ra do. Os da dos que men ci o nei são cla rís si -
mos: a de pres são, uma das ma i o res as sas si nas do
pla ne ta, não está sen do com ba ti da com o vi gor ne -
ces sá rio pelo nos so sis te ma de sa ú de pú bli ca. Por -
tan to, re gis tro o meu ape lo para que o Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va pas se a de di car aten ção es pe ci al
à ques tão da de pres são, do en ça que vem nos ca u -
san do in co men su rá ve is per das hu ma nas e eco nô mi -
cas.

La men to in for mar que o Esta do do Ama pá, par -
ti cu lar men te o Mu ni cí pio de Ma ca pá, vem apre sen -
tan do um ín di ce es pan to so de su i cí di os em face de
de pres são. As ca u sas, por cer to, são múl ti plas, por

fal ta de em pre go, di fi cul da des fi nan ce i ras e ou tras de
foro ín ti mo.

Este pro nun ci a men to é no sen ti do de lem brar e
pe dir ao Go ver no ações mais con cre tas em re la ção
às do en ças men ta is e, por que não di zer, pro por ci o -
nar ao ci da dão uma as sis tên cia tam bém no cam po da 
psi co lo gia. 

Con ce do o apar te ao Se na dor Ael ton Fre i tas.
O Sr. Ael ton Fre i tas (Blo co/PL – MG) – Se na -

dor Pa pe léo Paes, pa ra be ni zo V. Exª pela opor tu ni da -
de do dis cur so e por abor dar as sun to de ta ma nha re -
le vân cia. Vejo aqui a pre o cu pa ção de V. Exª em apre -
sen tar nú me ros dos Esta dos Uni dos, por se rem con -
fiá ve is, e a pre o cu pa ção pelo fato de o Bra sil não pos -
su ir da dos fun da men ta dos. Sou do in te ri or de Mi nas
Ge ra is e pos so afir mar que, hoje, no Bra sil, di fi cil men -
te há uma fa mí lia que não te nha pelo me nos uma pes -
soa com de pres são. Por tan to, com par ti lho da pre o cu -
pa ção de V. Exª e as so cio-me ao cha ma men to que V.
Exª faz ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va no sen -
ti do de que a de pres são pos sa ser tra ta da pelo ser vi -
ço de sa ú de pú bli ca. Pa ra be ni zo-o pela opor tu ni da de
e pelo belo dis cur so que faz!

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de -
ço a V. Exª o apar te, que in cor po ro ao meu pro nun ci a -
men to. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos os
dias nos de pa ra mos com al guém que apre sen ta um
qua dro de de pres são. Os sin to mas são vá ri os, como
o ci da dão que fica es con di do em um quar to, no es cu -
ro, sem que rer con ver sar com nin guém; ou aque le
que fica pro fun da men te ir ri ta do, in con for ma do com
tudo. A es sas pes so as, não de ve mos di zer o que
sem pre se diz – sou mé di co e tomo cu i da do para não
di zer: “De i xa de bes te i ra, isso não é nada, de i xa de
ser as sim!” A pes soa não fica da que le je i to por que
quer. São di ver sos os fa to res que le vam o ci da dão
àque le es ta do de es pí ri to. 

Cha mei a aten ção para o ín di ce de su i cí dio no
Esta do do Ama pá, mais es pe ci fi ca men te na ca pi tal,
onde jo vens se su i ci dam sem que se sa i ba o mo ti vo.
As fa mí li as re la tam sem pre que es sas pes so as an da -
vam mu i to tris tes e que mu i tas de las, de po is, en tra -
ram no mun do das dro gas por que es ta vam de pri mi -
das. Como não fo ram tra ta das, fo ram bus car na dro ga 
uma me di ca ção.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ga ri bal di Alves.
O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –

Meu caro Se na dor Pa pa léo Paes, tam bém tra go a mi -
nha so li da ri e da de a V. Exª pelo seu dis cur so, na hora
em que cha ma a aten ção para uma do en ça que,
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como bem dis se V. Exª, é a que mais mata hoje no
mun do, pois leva as pes so as a um de ses pe ro tal que
elas aca bam por se su i ci da rem. Tra ta-se de uma do -
en ça que pre ci sa de uma cam pa nha de es cla re ci -
men to. Deve-se co me çar por uma ação edu ca ti va que 
pos sa che gar a to dos os la res e ad ver tir as fa mí li as,
por que os mo ti vos são di ver sos. Sa be mos que as ca -
u sas da de pres são po dem ser, in clu si ve, en dó ge nas,
ou seja, de ca rá ter he re di tá rio, sem in fluên cia ex ter -
na. Então, são mu i tas as for mas como a de pres são se 
apre sen ta, e, se a pes soa não for bem tra ta da e não
for es cla re ci da e cons ci en te, os ma les se rão imen sos. 
Con gra tu lo-me com V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de -
ço a V. Exª o apar te, que in cor po ro para for ta le cer ain -
da mais a in ten ção de nos so dis cur so. Mu i to obri ga do, 
Se na dor.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa pa -

léo Paes, con gra tu lo-me com V. Exª pela sua pre o cu -
pa ção, re co nhe cen do o mé ri to de V. Exª com esse
pro nun ci a men to. Sa bía mos da sua ex ce lên cia como
es pe ci a lis ta em Car di o lo gia, mas, nós, Se na do ras e
Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros, apren de mos
ago ra en si na men tos de Psi co lo gia que V. Exª está a
nos trans mi tir. Sem dú vi da, que ro aler tar que um dos
me ca nis mos fun da men ta is para nos li be rar mos dis so
é a re li gião. Está es cri to no Li vro de Deus que a ca u sa 
das de pres sões qua se sem pre são as pre o cu pa ções.
Está lá es cri to: “Não vos in qui e te is com o ama nhã...”
“Olhai para os lí ri os do cam po...”, “Olhai para as aves
do céu, que não se me i am, nem ce i fam...”. E a Ciên cia
Mé di ca po pu la ri zou. A li te ra tu ra dos pa í ses avan ça -
dos, hoje, têm de che gar à nos sa gen te, como o cé le -
bre li vro do nor te-ame ri ca no Dale Car ne gie, Como
Evi tar Pre o cu pa ções e Co me çar a Vi ver, e um ou -
tro, de Frank Ca prio, Aju da-te pela Psi qui a tria. Tem
que ha ver uma edu ca ção para que o nos so povo e a
nos sa gen te co me ce a ler es ses li vros que aju dam a
fu gir da de pres são, ca u sa ma i or do su i cí dio no Bra sil.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta. Tam bém in cor po ro ao
meu dis cur so as suas pa la vras. E vol to a in sis tir para
que nós, se res hu ma nos, ape sar da vida atri bu la da
que le va mos e das di fi cul da des que te mos, nun ca nos 
fur te mos a dar pelo me nos uma pa la vra de aten ção
ou de ca ri nho para o pró xi mo. Em mo men tos de aten -
ção para com uma pes soa, tal vez a es te ja mos aju -
dan do a re sol ver um pro ble ma pes so al, um pro ble ma
sin to má ti co, do iní cio de uma de pres são.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer, agra -
de cen do a aten ção das Srªs e dos Srs Se na do res.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa pa léo
Paes, o Sr. Sér gio Zam bi a si, 4º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que dis põe
de vin te mi nu tos, como ins cri ta.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
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, pú bli co
que nos vê e nos ouve, an tes de fa lar so bre um as -
sun to im por tan te, faço uma sa u da ção aos Pre fe i tos
que es tão aqui hoje, no Con gres so Na ci o nal, e es ti ve -
ram no Au di tó rio Pe trô nio Por tel la. Nós, que fa ze mos
par te, Se na dor Ro meu Tuma, da Fren te Mu ni ci pa lis -
ta, re ce be mos os Pre fe i tos com mu i ta ale gria. Eu, que 
fui Vice-Pre fe i ta da ca pi tal do Esta do do Pará, Be lém,
sei dos pro ble mas que en fren tam os Mu ni cí pi os, mas
sei tam bém que eles não fo ram ca u sa dos nes te mo -
men to. Mu i to pelo con trá rio. Tal vez, Se na dor Ael ton
Fre i tas, ne nhum ou tro go ver no, nos úl ti mos dez anos,
te nha dado tan ta aten ção a esse pro ble ma e, na ver -
da de, re sol vi do até si tu a ções há dé ca das pen den tes.
Vo ta mos a Lei do ISS, que há mais de uma dé ca da
não era vo ta da, e re sol ve mos ou tras si tu a ções, como
o trans por te es co lar e a dis tri bu i ção de re cur sos da
Cide. O fato é que o Go ver no tem man ti do um diá lo go
per ma nen te com os Mu ni cí pi os. Ape sar dis so, é ver -
da de que são ne ces sá ri os mais re cur sos, as sim
como uma me lhor dis tri bu i ção e um me lhor uso, bem
como o con tro le so ci al do uso des ses re cur sos. 

No en tan to, eu gos ta ria de fa lar de um as sun to
que, por di ver sas ve zes, já fa lei, mas nun ca é su fi ci en -
te. Nun ca con se gui mos abran gê-lo com ple ta men te,
até por que esse não é um pro ble ma que se ini ci ou
hoje, mas es ta mos no ca mi nho da sua so lu ção.

O Go ver no Lula tem a mis são de tra tar a ques -
tão agrí co la e agrá ria com se ri e da de e pro fun di da de,
re co nhe cen do as es pe ci fi ci da des de cada seg men to
do mun do ru ral bra si le i ro. O Pro gra ma Vida Dig na no
Cam po anun ci ou como pla ta for ma a con vi vên cia en -
tre a agri cul tu ra em pre sa ri al e a agri cul tu ra fa mi li ar,
res pe i ta das suas ca rac te rís ti cas e seus de sa fi os es -
pe cí fi cos.

Mas se en ga nam aque les que acre di tam que a
agri cul tu ra fa mi li ar e os as sen ta men tos da re for ma
agrá ria não são mo der nos, pro du ti vos e ge ra do res de 
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ren da. Os da dos mos tram o que a agri cul tu ra fa mi li ar
re pre sen ta hoje:

– 4,1 mi lhões de es ta be le ci men tos;
– 84% dos es ta be le ci men tos ru ra is do

País;
– 77% da ocu pa ção de mão-de-obra

no cam po – por tan to, numa de mons tra ção
ine quí vo ca de que quem gera mais em pre -
go no cam po, com cer te za, é a agri cul tu ra
fa mi li ar;

– 38% do Va lor Bru to da Pro du ção
Agro pe cuá ria do País, ape sar de a agri cul tu -
ra fa mi li ar aces sar ape nas 11% do cré di to
des ti na do à ati vi da de agrí co la.

Por isso, foi fun da men tal que o Pre si den te Lula
e o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio re es tru tu -
ras sem as con di ções de tra ba lho, cré di to e pro du ção
para a agri cul tu ra fa mi li ar. Se não, ve ja mos: em ape -
nas um se mes tre, o Go ver no Lula re sol veu pro ble -
mas his tó ri cos para a agri cul tu ra fa mi li ar:

– Re ne go ci a ção de mais de 800 mil
con tra tos de in ves ti men to e cus te io de agri -
cul to res fa mi li a res e as sen ta dos da re for ma
agrá ria, lim pan do o ca das tro des ses agri cul -
to res e pos si bi li tan do aces so a no vos fi nan -
ci a men tos;

– Lan ça men to do Pla no Sa fra da Agri -
cul tu ra Fa mi li ar, com um vo lu me re cor de de
cré di to, da or dem de R$5,4 bi lhões (no ano
pas sa do, es ses re cur sos eram da or dem de
R$2,2 bi lhões), com di ver sas no vas li nhas
de fi nan ci a men to, tais como: Pro naf Mu lher,
Pro naf Pes ca, Pro naf Agro e co lo gia, Pro naf
para a Ju ven tu de.

Hou ve a per mis são de se com prar não ape nas 
má qui nas no vas, mas equi pa men tos usa dos tam -
bém. Enfim, nós di ver si fi ca mos o aces so ao cré di to.

– E sta be le ci men to do pro gra ma de
com pras da agri cul tu ra fa mi li ar e dos as sen -
ta men tos da re for ma agrá ria, o que ga ran te
a vi a bi li da de fi nan ce i ra de mi lha res de pro -
du to res ru ra is fa mi li a res do nos so Pais.

Essas fo ram ape nas al gu mas das ques tões tra -
ta das no pri me i ro se mes tre do nos so Go ver no.

Mas to dos te mos cons ciên cia de que esse gi -
gan tes co es for ço de ape nas um se mes tre de Go ver -
no lan çou ape nas as ba ses es tru tu ra is para a re so lu -
ção do com ple xo, di fí cil e de sa fi a dor pro ble ma fun diá -
rio do País. Ago ra, sem dú vi da, es ta mos to dos nós,

go ver nis tas, co lo ca dos di an te do de sa fio de dar en ca -
mi nha men to de fi ni ti vo para o gra ve pro ble ma fun diá -
rio do País.

Os da dos fun diá ri os são alar man tes:

– so mos o país com a 12ª ma i or con -
cen tra ção fun diá ria do con ti nen te ame ri ca no 
– 1% das pro pri e da des ocu pa pra ti ca men te
a me ta de das ter ras agri cul tá ve is do País, o
que de mons tra uma ab sur da con cen tra ção
fun diá ria;

– te mos 135 mil fa mí li as acam pa das
em todo o Bra sil;

– te mos, hoje, 1.548 acam pa men tos
em 26 Esta dos;

– te mos de ze nas de mo vi men tos so ci -
a is no cam po bra si le i ro, den tre os qua is
MST, CPT, MLST, MLT, sin di ca tos, fe de ra -
ções de tra ba lha do res e Con tag, que têm di -
ri gi do ocu pa ções no sen ti do de ga ran tir aos
tra ba lha do res ru ra is o aces so à ter ra;

– en con tra-se na Ba hia, em Per nam -
bu co, São Pa u lo, Mato Gros so do Sul e no
meu Esta do do Pará o ma i or nú me ro de
acam pa dos.

Mas não nos en ga ne mos com es ses nú me ros.
É ver da de que hou ve em 2003, até o dia de hoje,
154 ocu pa ções, mas é pre ci so lem brar que, no pri -
me i ro ano do se gun do man da to do Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que, hou ve 502 ocu pa ções, e nem por
isso a mí dia di zia que vi vía mos uma si tu a ção de
des con tro le, de ten são, de am pli a ção da vi o lên cia. O 
que há, isto sim, é a con vic ção do povo tra ba lha dor
de que o Pre si den te Lula fará a re for ma agrá ria sem 
vi o lên cia, de for ma or ga ni za da e com res pe i to à lei. 

Mas qua is são os dois prin ci pa is ve to res de so -
lu ção para re sol ver o pro ble ma fun diá rio do País? Ba -
si ca men te, te mos que re sol ver o pas si vo in fra-es tru -
tu ral dos as sen ta men tos já exis ten tes e ini ci ar os no -
vos as sen ta men tos a par tir de uma nova ló gi ca. 

Para se ter idéia do que sig ni fi ca a si -
tu a ção de pre ca ri e da de dos as sen ta men tos
exis ten tes, tra go aqui al guns da dos ori un -
dos da Su pe rin ten dên cia do Incra no Pará
so bre os 110 pro je tos im plan ta dos no Esta -
do, onde se en con tram cer ca de 25 mil fa mí -
li as:

– ape nas 18 fo ram aten di dos com pro -
gra mas de ele tri fi ca ção ru ral;
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– so men te em 20 des ses 110 pro je tos
fo ram cons tru í dos sis te mas de abas te ci -
men to de água; 

– 35% não fo ram aten di dos com es tra -
das vi ci na is; em ou tros 34 pro je tos não foi
re a li za da ne nhum tipo de ben fe i to ria; 

·– ape nas 20% dos pro je tos re ce be -
ram al gum tipo de as sis tên cia téc ni ca; 

– das 25 mil fa mí li as, ape nas 3.233 re -
ce be ram tí tu los de pro pri e da de. 

Esses da dos re fe rem-se ape nas a par te da re -
gião Nor des te do Pará. As áre as Sul e Su des te nâo
es tão in clu í das.

Para re sol ver esse es tran gu la men to, já es tão
em ação con vê ni os en tre o Mi nis té rio do De sen vol vi -
men to Agrá rio, o Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, o Mi -
nis té rio da Sa ú de, o Mi nis té rio da Edu ca ção, o Mi nis -
té rio da Cul tu ra, den tre ou tros, vi san do ga ran tir água
e ener gia elé tri ca, aces so à edu ca ção, sa ú de, além
de aces so a cré di to e as sis tên cia téc ni ca. Ou seja: é
ne ces sá rio vi a bi li zar a via e a pro du ção dos as sen ta -
men tos já exis ten tes.

O Go ver no do Esta do do Pará é um dos pou cos
que não par ti ci pa do an da men to da re for ma agrá ria,
não con tri bui com nada, é omis so em re la ção aos as -
sen ta men tos, não faz in ves ti men to al gum nes sa área. 
Sei que em mu i tos Esta dos se faz uma par ce ria. Infe -
liz men te, no Pará, não exis te par ce ria, não exis te in -
ves ti men to por par te do Go ver no do Esta do.

É ne ces sá rio di zer como acha mos que deve ser
o novo mo de lo de re for ma agrá ria no Bra sil. Te mos
con ver sa do com o Mi nis tro Mi guel Ros set to e sua as -
ses so ria para com pre en der e apo i ar as ini ci a ti vas ino -
va do ras do Go ver no Lula nes sa área. Para tan to, te -
mos que par tir de al guns pres su pos tos: 

1º) É ne ces sá rio, ape sar de one ro so,
ata car o pro ble ma fun diá rio, prin ci pal men te
em Esta dos como Pa ra ná, Per nam bu co,
Ala go as, Mato Gros so do Sul, Ba hia e o
meu Esta do do Pará, onde pou co foi fe i to
nos úl ti mos anos, cri an do si tu a ções de com -
ple xa e cara re so lu ção;

2º) É in dis pen sá vel con cen trar as sen -
ta men tos em áre as pre vi a men te de fi ni das
para que seja pos sí vel a vi a bi li da de eco nô -
mi ca e a auto-sus ten ta ção des ses as sen ta -
men tos;

 3º) É fun da men tal re gi o na li zar a re for -
ma agrá ria de acor do com os gran des bi o -

mas bra si le i ros – Ama zô nia, semi-ári do,
cen tro-sul etc;

4º) É pri o ri tá rio in te grar os be ne fi ciá ri -
os da re for ma agrá ria às re des es ta du a is e
mu ni ci pa is de sa ú de e edu ca ção, vi san do
ga ran tir mais re cur sos aos Mu ni cí pi os que
re ce be rem as sen ta men tos – e aí te mos que 
dis cu tir se isso será fe i to com a dis cus são
do Fun def, que se vai trans for mar num fun -
do mais am plo de edu ca ção bá si ca – e fi xar
mu lhe res e ho mens aos seus no vos lo ca is
de vida e pro du ção, uma vez que se ve ri fi ca
que o ma i or obs tá cu lo a que as fa mí li as se
man te nham em um as sen ta men to é a fala
de aces so à sa ú de e à edu ca ção. Assim,
com cer te za os pre fe i tos irão re ce ber de
bra ços aber tos es ses as sen ta men tos;

5º) É es sen ci al ga ran tir a to dos os as -
sen ta dos aces so à as sis tên cia téc ni ca, ao
cré di to, ao in ves ti men to em in fra-es tru tu ra,
já no mo men to da im plan ta ção dos no vos
as sen ta men tos;

6º) É pre ci so que o aces so à ter ra seja
fim de um pro ces so e não o iní cio do mes mo. 

Ve jam bem: atu al men te, a pre o cu pa ção do
Esta do aca ba quan do o ho mem e a mu lher têm ga -
ran ti do o seu lote de ter ra. A par tir daí, é um sal -
ve-se-quem-pu der. O novo mo de lo de as sen ta men to 
pres su põe que, quan do hou ver aces so à ter ra, já
exis ta um pro je to eco nô mi co fi nan ce i ro de ta lha do,
com es tu do de vi a bi li da de, se le ção de cul tu ras a se -
rem de sen vol vi das, com vi são mu i to de ta lha da das
pers pec ti vas de be ne fi ci a men to, in dus tri a li za ção e
co mer ci a li za ção da pro du ção, o que sig ni fi ca dar
aten ção a toda a ca de ia pro du ti va.

Esse, Srªs e Srs. Se na do res, será o di fe ren ci al.
Fa re mos as sen ta men tos pro du ti vos, in te gra dos, com
vi a bi li da de fi nan ce i ra, com ge ra ção de ex ce den tes
eco nô mi cos, com agre ga ção de va lor e com a pre ten -
são, in clu si ve, de pro du zir e be ne fi ci ar para o mer ca -
do ex te ri or.

Para que isso seja pos sí vel, exis tem tra ba lhos
sen do re a li za dos, apro xi man do INCRA, Embra pa,
Apex (Agên cia de Pro mo ção da Expor ta ção), Uni ver -
si da des Fe de ra is, di ver sos Mi nis té ri os e ins ti tu i ções
go ver na men ta is, de ca rá ter pú bli co e pri va do, além
de di ver sas ONGs;

7º) É in dis pen sá vel, por tan to, que a re -
for ma agrá ria seja en ca ra da não como um
pro ble ma de um úni co Mi nis té rio, o do De -
sen vol vi men to Agrá rio, mas como um de sa -
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fio de Go ver no e, por que não di zer, um de -
sa fio de toda a so ci e da de bra si le i ra. 

Mas para que esse novo mo de lo de re for ma
agrá ria que es bo ça mos aqui seja pos sí vel, ain da se
fa zem ne ces sá ri os es for ços im por tan tes em áre as
dis tin tas dos Po de res Pú bli cos da Na ção.

Nes se pon to, va mos to mar a li ber da de de, res -
pe i to sa men te, elen car en tra ves que pre ci sam ser su -
pe ra dos.

1º O Go ver no Fe de ral de ve rá fa zer um es for ço
fun da men tal para au men tar os re cur sos para a ob ten -
ção de ter ras – e aqui es ta mos fa lan do de al guns bi -
lhões de re a is nos pró xi mos anos –, mas tam bém é
es sen ci al que, nas fu tu ras ne go ci a ções com o FMI,
se elas acon te ce rem, os tí tu los da dí vi da agrá ria se -
jam re ti ra dos do cál cu lo do dé fi cit pri má rio, de for ma a 
de sa mar rar esse nó que im pe de a emis são de mais
tí tu los e, por tan to, en tra va e de sa ce le ra o pro ces so
de ob ten ção de ter ras.

E vou dar um exem plo: mes mo a Cons ti tu i ção
ga ran tin do que es ses tí tu los pos sam ser res ga ta dos
em até 20 anos, se emi tir mos um tí tu lo hoje, pelo
acor do com o FMI, ele en tra como des pe sa no Go ver -
no hoje mes mo. Isso é um ab sur do. Pre ci sa mos al te -
rar essa cláu su la do acor do e ti rar mos os TDAs do
cál cu lo do dé fi cit pri má rio.

2º O Po der Ju di ciá rio, nas es fe ras es ta du al e fe -
de ral, deve ace le rar o jul ga men to de ações de de sa -
pro pri a ções de áre as, vi san do, tam bém, con tri bu ir
para a ce le ri da de do pro ces so da re for ma agrá ria; 

3º O nos so Par la men to bra si le i ro pre ci sa fa zer
um tra ba lho sé rio e de di ca do de aper fe i ço a men to da
le gis la ção agrá ria exis ten te, vi san do ace le rar o pro -
ces so le gal e ga ran tir, quem sabe, no vos ins tru men -
tos para a re a li za ção da re for ma agrá ria. 

Infe liz men te, a luta po lí ti ca pela pro pri e da de e
po der ru ral no Bra sil pro du ziu um ar ca bou ço le gal re -
ple to de pro te ções ao la ti fún dio e obs tá cu los para a
re a li za ção de uma ver da de i ra re for ma agrá ria. Assim, 
a Cons ti tu i ção bra si le i ra, que traz a de ter mi na ção da
re a li za ção da re for ma agrá ria, traz igual men te a pro i -
bi ção da de sa pro pri a ção de pro pri e da de aba i xo de
15 mó du los ru ra is (me di da de ta ma nho de imó ve is ru -
ra is va riá vel de acor do com a re gião do País), a pro i bi -
ção de de sa pro pri a ção de imó ve is que, mes mo aci ma 
des se ta ma nho, se jam pro du ti vos, a in de ni za ção in te -
gral pelo va lor de mer ca do tan to da ter ra nua quan to
das ben fe i to ri as que nela hou ver. Ou seja, di fe ren te
de to das as ex pe riên ci as mas si vas de re for ma agrá ria 
no mun do, a le gis la ção bra si le i ra con di ci o na à com -
pra da ter ra a sua uti li za ção para as sen ta men tos.

Des sa for ma, in fe liz men te, o mais im por tan te
con di ci o nan te à mas si fi ca ção da re for ma agrá ria pas -
sou a ser a dis po ni bi li da de fi nan ce i ra do Esta do para
su por tar o peso das de sa pro pri a ções. Por isso, te mos 
um pa pel im por tan te na mu dan ça da le gis la ção. 

Mas to das es sas con si de ra ções de vem se so -
mar num es for ço enor me, para que su pe re mos en tra -
ves es tru tu ra is no mun do ru ral bra si le i ro e para que
pos sa mos trans for mar esse es pa ço ru ral num es pa ço 
de ci da da nia, de fe li ci da de, de pro du ção e de ge ra ção 
de mi lha res ou mi lhões de opor tu ni da des de em pre -
go. Por é pos sí vel que a re for ma agrá ria ain da seja o
me ca nis mo mais ba ra to e efi ci en te de ge ra ção de tra -
ba lho e ren da de que o Bra sil tan to pre ci sa.

Ga ran tir mos uma re for ma agrá ria nos mol des
que o Go ver no Lula vem bus can do im ple men tar sig ni -
fi ca de sar mar as ten sões exis ten tes hoje no cam po.
No va men te, cito o exem plo do Pará, onde tal qua dro
de vi o lên cia tem se agra va do. Ti ve mos, na se ma na
pas sa da, uma ação ab sur da e ile gal, co man da da por
um gru po de fa zen de i ros no sul do Pará, apo i a do os -
ten si va men te pela Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta -
do do Pará – Fa e pa. Tra tou-se da obs tru ção, por três
dias, da ro do via PA-275, que liga o Mu ni cí pio de Eldo -
ra do dos Ca ra jás a Pa ra u a pe bas. Mais gra ve ain da é
que a in ter rup ção da ro do via ocor reu em vir tu de de o
juiz da vara agrá ria de Ma ra bá, Dr. Mar cos Alan de
Mel lo Go mes, ter sus pen di do uma sé rie de man da -
dos de re in te gra ção, jus ta men te por que o INCRA em
um pro ce di men to ju rí di co ab so lu ta men te nor mal, ma -
ni fes tou seu in te res se nos fe i tos, vez que exis te cla ra
po lê mi ca acer ca de as áre as se rem ou não pro du ti -
vas, sen do que, con for me a Su pe rin ten dên cia do
Incra, em Ma ra bá, cer ca de 13 de las já es ta ri am em
pro ces so de de sa pro pri a ção para fins de re for ma
agrá ria des de o Go ver no an te ri or. Por tan to, não foi
uma obra des te Go ver no.

Pior ain da, os fa zen de i ros ame a ça ram, ar vo ran -
do-se em do nos do po der le gal, cum prir, com seus ca -
pan gas, os man da dos de re in te gra ção. Ou seja, o que 
os fa zen de i ros e a Fa e pa que ri am era pres si o nar o
juiz Mar cus Alan Go mes que – faço o re gis tro – agiu
de for ma fir me, se re na e cor re ta e im pe diu que mais
uma vez pre va le ces se no sul do Pará a lei da for ça e
não a for ça da lei.

Por fim, ain da que es te ja ocor ren do si tu a ções
como a que des cre vi aci ma, acho que já po de mos
afir mar que exis te si na li za ção mu i to for te e po si ti va no 
sen ti do de que o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá -
rio irá fa zer um con jun to pe sa do de in ves ti men tos –
da or dem de al gu mas de ze nas se não de al gu ma cen -
te nas de mi lhões de re a is – nos pró xi mos me ses, vi -
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san do en ca mi nhar uma re so lu ção po si ti va para os
con fli tos nos Esta dos onde os mes mos es tão mais
agu dos. 

Além dis so, pa ra be ni zo o Mi nis tro Mi guel Ros -
set to pela fe liz es co lha do novo pre si den te do Incra,
Dr. Rolf Hack barth, que tem um cur rí cu lo in ve já vel de
ca pa ci da de téc ni ca. De ten tor de um dos no mes mais
an ti gos e res pe i ta dos no Bra sil na área agrá ria, Hack -
barth é for ma do em eco no mia pela Uni ver si da de Fe -
de ral do Rio Gran de do Sul; tra ba lhou na Se cre ta ria
de Agri cul tu ra do Rio Gran de do Sul. De lá saiu para
tra ba lhar como eco no mis ta e edu ca dor po pu lar no
Cen tro de Asses so ria Mul ti pro fis si o nal (Camp). Fun -
dou o De par ta men to Sin di cal de Estu dos Ru ra is, o
De ser. Em 1991, as su miu a Asses so ria Agrá ria da
nos sa ban ca da do PT na Câ ma ra Fe de ral, onde per -
ma ne ceu por dez anos, sa in do de lá para ocu par o
car go de di re tor do Ban co Re gi o nal de De sen vol vi -
men to do Extre mo Sul no go ver no do atu al Mi nis tro
Olí vio Du tra.

Por tan to, Hack barth for mou uma ge ra ção de lu -
ta do res do cam po no Bra sil, e seus es tu dos e aná li -
ses ori en ta ram e ori en tam a luta po lí ti ca do PT na
área agrá ria e agrí co la. A sua no me a ção é a ex pres -
são do sé rio com pro mis so de re a li zar uma re for ma
agrá ria mas si va e de qua li da de no Bra sil. O MDA está
con fi an te e oti mis ta de que as po lí ti cas e a equi pe que 
as su me o Incra com cer te za fa rão o avan ço da re for -
ma agrá ria no nos so país. 

To das es sas ações são no sen ti do da exe cu ção
de uma re for ma agrá ria mas si va, de qua li da de, ca paz 
de re ver ter um pa drão his tó ri co de aban do no e ex clu -
são dos as sen ta men tos. Não que re mos mais fa ve li -
za ção agrá ria no nos so País. O Bra sil não con vi ve
mais com a idéia de ter ras oci o sas. O País pre ci sa
cres cer, ge rar tra ba lho, ge rar ren da e ali men to para o
seu povo. O cam po bra si le i ro pre ci sa ser, de fi ni ti va -
men te, um es pa ço de in clu são so ci al, de jus ti ça, de
paz e de pro du ção. Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao ter ce i ro ora dor ins cri to, o Se na dor Ney
Su as su na. S. Exª dis põe de 20 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, o Bra sil está vi ven -
do um cli ma de re for mas, e são mu i tas re for mas. Há
mu i tas pes so as fe li zes, por al gu mas con quis tas, e
mu i tas in fe li zes.

Há pou cos mi nu tos, re ce bi um gru po de De le ga -
dos que usa vam um ar gu men to in crí vel: na re for ma
da Pre vi dên cia vão ter cor re la ção com o teto até os

De fen so res, que de fen dem os ban di dos, mas os De -
le ga dos, que ex põem a vida, que saem para en fren tar 
a ban di da gem, não es tão in clu í dos.

Re al men te, é algo es drú xu lo. Esse tal vez não
seja o úni co pon to so bre o qual este Se na do te nha
que se de bru çar para cor ri gir. O De fen sor do ban di do,
que ocu pa um car go, esse pode e tem um re fe ren ci al,
mas o De le ga do, aque le que está à fren te dos po li ci a -
is, esse não pode e não faz par te da re for ma.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ney

Su as su na, peço li cen ça para fazê-las mi nhas, as pa -
la vras que V. Exª pro nun cia des sa tri bu na. Sou De le -
ga do de Po lí cia, tra ba lhei nes sa mis são vo ca ci o nal
por 50 anos e me sin to cho ca do com o tra ta men to que 
os De le ga dos de Po lí cia vêm re ce ben do a res pe i to do 
teto. Isso tam bém ocor re em ou tras car re i ras, mas
falo ago ra da que la que abra cei e à qual V. Exª se re fe -
re. Qu an to às car re i ras de Esta do, não se pode dis -
pen sar a de De le ga do, por que não se pode de le gá-la.
É uma car re i ra ju rí di ca. To das as ca te go ri as pro fis si o -
na is, com jus ti ça, fo ram in cor po ra das ao teto de Mi -
nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e, nos Esta dos,
ao dos Pre si den tes dos Tri bu na is es ta du a is. Mas, o
De le ga do, não. Não sei por quê. É uma ques tão que
co lo co, por que as ou tras car re i ras tam bém são de
Esta do, como a de De fen sor Pú bli co, car re i ras do Mi -
nis té rio Pú bli co. É jus to que eles te nham esse teto. É
cla ro que va mos lu tar por um sub te to ge ral, como já
con ver sei com V. Exª. Re i vin di cam os fun ci o ná ri os da
Re ce i ta, os Pro cu ra do res dos Esta dos e Mu ni cí pi os e
mu i tos ou tros. Com gran de di fi cul da de de in cor po rar
al gu mas das car re i ras em se pa ra do, re sol ve ram in -
cluí-las, to das, numa emen da su pres si va. Mas, em
nome dos De le ga dos de Po lí cia, ho me na ge io V. Exª
por ter tido a dig ni da de de vir à tri bu na para men ci o -
nar a in jus ti ça que está sen do pra ti ca da com essa im -
por tan te car re i ra de Esta do.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga -
do, no bre Se na dor. Fa re mos for ça para que essa in -
jus ti ça não seja per pe tra da. Nes sa re for ma, essa é a
pri me i ra das in jus ti ças. 

A se gun da in jus ti ça que es ta mos ven do, e es pe -
ra mos que não ve nha da Câ ma ra para cá, é a das
pre fe i tu ras. To dos nós nas ce mos, cres ce mos, vi ve -
mos e mor re mos numa ci da de. Cada um de nós tem a 
sua ci da de. É lá que re ce be mos edu ca ção, é lá que
te mos a me ren da, é lá que é co le ta do o lixo e é lá que
há ilu mi na ção pú bli ca. Com toda a cer te za, é sem pre
um or gu lho para nós a nos sa ci da de.
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As pre fe i tu ras, que são um ente fe de ra ti vo, não
es tão sen do, até ago ra, con tem pla das como de ve ri -
am. Os go ver na do res vi e ram nos seus ja ti nhos e con -
ver sa ram com o Pre si den te. Po dem sair pela ma nhã e 
vol tar à tar de, pres si o nam o Mi nis tro ou o Pre si den te
para con se gui rem o que que rem. Mas e o pre fe i to de
uma ci da de pe que na?

Hoje, há 4.300 pre fe i tos em Bra sí lia. Mu i tos vi e -
ram de ôni bus, per cor re ram 2.500 a 3.000 qui lô me -
tros de dis tân cia. E vi e ram para pe dir o quê? Para pe -
dir e cla mar por jus ti ça. 

Eles re ce bi am apro xi ma da men te 19% a 20% da 
re ce i ta que, re co lhi da na ci da de, era trans fe ri da para
o Go ver no Fe de ral. O Go ver no Fe de ral não mais lhes
re pas sou aque la por cen ta gem; foi di mi nu in do o be ne -
fí cio e che gou a 13%. Mas os en car gos fo ram re pas -
sa dos às pre fe i tu ras. Mes mo aque las que, na te o ria,
pa re cem fun ci o nar mu i to bem, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, são uma fic ção. Ve jam o Fun def.  O
Go ver no Fe de ral está de ven do aos Mu ni cí pi os R$9
bi lhões, ver ba que de ve ria ter sido paga por meio do
Fun def.

Hoje, em Bra sí lia, hou ve uma gran de mar cha de 
pre fe i tos. Qu a tro mil e tre zen tos pre fe i tos par ti ci pa -
ram do even to. Nes te mo men to, ocu pam o au di tó rio
do Se na do da Re pú bli ca e, em pou cos mo men tos,
se rão re ce bi dos pelo Pre si den te Sar ney. 

Na Câ ma ra, mu i to con for ta vel men te, os De pu -
ta dos di zem: “Quem cu i da da Fe de ra ção é o Se na do.
Por tan to, não se pre o cu pem, por que isso vai ser re -
sol vi do no Se na do”. E, as sim, se isen tam de de fen der
as pre fe i tu ras. 

Hoje, po rém, ouvi o gri to de re bel dia dos pre fe i -
tos. Per gun ta ram: “Para que exis te De pu ta do Fe de -
ral? Se vão jo gar para o Se na do, para que exis te De -
pu ta do Fe de ral? De i xa che gar à épo ca da ele i ção”. 

Ne nhum de nós che gou a esta Casa sem ter o
apo i a men to das pre fe i tu ras. É o pre fe i to o nos so pe lo -
tão de cho que. Estão lá ele e o ve re a dor, pe din do voto 
para cada um de nós. Nin guém nas ce Se na dor ou De -
pu ta do. E, para se che gar aqui, re ce be mos vo tos, e
são os ca bos ele i to ra is, os pre fe i tos que nos per mi -
tem che gar aqui, numa ele i ção sem pre mu i to con cor -
ri da, sem pre mu i to di fí cil.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Se na do ra, con clu i rei o pen sa men to e pas sa rei a pa la -
vra a V. Exª e, de po is, ao no bre Se na dor de Mi nas Ge -
ra is.

Hoje, os pre fe i tos apor tam a esta ci da de pe din -
do exa ta men te isto: jus ti ça. Ontem, ten ta mos fa zer
uma emen da aglu ti na ti va. E eu, como Pre si den te da
Fren te Par la men tar Pró-Mu ni cí pi os – já eram nove
ho ras da no i te –, ain da es ta va ten tan do ado tar uma
me di da aglu ti na ti va, que te ria que ter a as si na tu ra de
to dos os Lí de res, para ten tar mu dar de 22,5% para
27% a par ti ci pa ção do fun do, a fim de que hou ves se
oxi gê nio nas pre fe i tu ras, por que é lá que o ci da dão
vive e é lá que ele ne ces si ta ser apo i a do e aten di do.

Con ce do o apar te à no bre Se na do ra.
A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Agra de -

ço-lhe, Se na dor Ney Su as su na, e que ro di zer que já
tive a opor tu ni da de de ocu par a tri bu na inú me ras ve -
zes para tra tar da ques tão dos nos sos Mu ni cí pi os e
dos ple i tos que, a meu ver, têm uma base de sus ten -
ta ção le gí ti ma, ten do em vis ta que a di vi são do bolo
tri bu tá rio so freu mo di fi ca ções ao lon go dos úl ti mos
anos, e aque la par te do bolo que fi cou pre vis ta na
Cons ti tu in te de 1988 teve uma pro fun da re du ção para 
os dias de hoje. Eu não po de ria tam bém de i xar de re -
gis trar que já há uma di fe ren ça fun da men tal, nes te
ano, em inú me ras me di das ado ta das pelo Go ver no
Fe de ral e pelo Con gres so Na ci o nal; me di das que
vêm exa ta men te para fa ci li tar a vida dos nos sos pre -
fe i tos em nos sos Mu ni cí pi os. Cito al gu mas: o Con -
gres so Na ci o nal de sen ca lhou a lei que re gu la men tou
a base de cál cu lo do ISS, que es ta va en ca lha da no
Con gres so des de 1989. Nós a vo ta mos na con vo ca -
ção ex tra or di ná ria do mês de ju lho, no Se na do. Re -
cen te men te, a Câ ma ra con clu iu a vo ta ção da le gis la -
ção do trans por te es co lar, cujo pro je to es ta va en ca -
lha do des de 2001. As duas leis são an ti gas re i vin di ca -
ções dos pre fe i tos. Além do Go ver no Fe de ral, vá ri as
re i vin di ca ções fo ram aten di das, como, por exem plo, a 
me ren da es co lar para a pré-es co la, que es ta va con -
ge la da, des de 1994, em 0,06, e que foi equi pa ra da à
do en si no fun da men tal. Por tan to, hou ve uma mu dan -
ça de qua se três ve zes o va lor da me ren da para a
pré-es co la. Há pou cos dias, o Go ver no Fe de ral abriu,
pela pri me i ra vez, a pos si bi li da de de cri ar um va lor
por cri an ça nas cre ches, que, na sua gran de ma i o ria,
são con ve ni a das com as pre fe i tu ras. Se ria 0,18% por
cri an ça, para que re ce bes sem ali men ta ção nas cre -
ches, o que é uma res pon sa bi li da de fi nan ce i ra das
pre fe i tu ras. Além dis so, vá ri as ques tões le van ta das
na Mar cha dos Pre fe i tos, em mar ço, quan do o Pre si -
den te da Re pú bli ca os re ce beu, fo ram in clu í das no
pro je to de re for ma tri bu tá ria. Por tan to, se são le gí ti -
mas, se são jus tas as re i vin di ca ções dos pre fe i tos,
têm que ser con tem pla das uma sé rie de me di das que
fo ram ado ta das pelo Go ver no Fe de ral, in clu si ve pelo
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Con gres so Na ci o nal, no sen ti do de se aten der às re i -
vin di ca ções dos pre fe i tos. Por tan to, não dá para ig no -
rar as re i vin di ca ções da Mar cha, como se nada ti ves -
se ocor ri do nos úl ti mos me ses. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na do ra. 

A mi nha pon de ra ção é a se guin te: em re la ção
ao ISS, para qual quer ci da de pe que na – para as gran -
des ci da des é bom – exis te uma ate nu an te zero. Não
é ne ces sá rio qua se nada por que, em ci da de pe que -
na, não há ser vi ços. 

Em re la ção às ou tras co lo ca ções, o pre fe i to de
uma ci da de de oito mil ha bi tan tes fez um cál cu lo e vai
re ce ber cer ca de R$30 mil a mais anu al men te. Ain da
é mu i to pou co. É pre ci so que se faça uma re cons ti tu i -
ção. 

Não cul po o Go ver no Lula por isso de ma ne i ra
ne nhu ma. A cul pa é nos sa, por que, du ran te to dos es -
ses anos, de i xa mos que se cri as sem con tri bu i ções
em quan ti da de, o que ge rou essa in jus ti ça. Não es ta -
mos que ren do, de ma ne i ra ne nhu ma, atri bu ir ao Go -
ver no Lula esse equí vo co; que re mos que haja uma
cor re ção, no mo men to em que está ha ven do uma re -
for ma tri bu tá ria. Se não fi zer mos isso ago ra, quan do
o fa re mos? No pró xi mo Go ver no? Da qui a qua tro
anos? Da qui a oito anos? Qu an do? Por tan to, deve-se 
fa zer ago ra. 

Essa é a nos sa co lo ca ção.
No bre Se na dor Edu ar do Aze re do, con ce do o

apar te a V. Exª.  
O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Sr. Se -

na dor Ney Su as su na, Sr. Pre si den te, que ro cum pri -
men tar V. Exª pelo seu pro nun ci a men to. Os Mu ni cí pi -
os bra si le i ros pre ci sam re al men te ser ou vi dos. Sa be -
mos bem que, a par tir da Cons ti tu i ção de 1988, foi in -
clu si ve au men ta do o per cen tu al do ICMS des ti na do
aos Mu ni cí pi os. Mas, si mul ta ne a men te, hou ve tam -
bém uma trans fe rên cia de res pon sa bi li da de para os
Mu ni cí pi os. Ve jam bem que, hoje, o en si no bá si co, de
1ª a 8ª sé rie, é de res pon sa bi li da de dos Mu ni cí pi os,
pela Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção, que foi
apro va da por este Con gres so. A sa ú de é tam bém de
res pon sa bi li da de di re ta dos Mu ni cí pi os. O pri me i ro
aten di men to de sa ú de é de res pon sa bi li da de dos Mu -
ni cí pi os. Há a ques tão das es tra das vi ci na is, que são
de res pon sa bi li da de dos Mu ni cí pi os. Fui pre fe i to de
Belo Ho ri zon te, Ca pi tal de Mi nas Ge ra is; de po is,
como Go ver na dor, fui um mu ni ci pa lis ta de fato, e não
de dis cur so. Cri a mos, em Mi nas, uma avan ça da lei,
de no mi na da Lei Ro bin Hood, que dis tri bu ía os im pos -
tos de ma ne i ra mais jus ta. Se na dor, apro ve i tan do o
seu pro nun ci a men to, eu gos ta ria de fa zer um aler ta: a 
re for ma tri bu tá ria, como está, es ta be le ce: “A dis tri bu i -
ção do ICMS será fe i ta por lei com ple men tar”. Pron to.
Isso sig ni fi ca que tudo o que já foi fe i to no Bra sil, pe las 

as sem bléi as, no sen ti do de se dis tri bu ir 25% dos re -
cur sos dos Mu ni cí pi os de ma ne i ra mais jus ta, vai por
água aba i xo. A ma té ria tem que ser re dis cu ti da aqui,
em Bra sí lia. Está in se ri do, por exem plo, o ICMS eco -
ló gi co. Esse foi um gran de avan ço, do qual vá ri os
Esta dos bra si le i ros já se be ne fi ci am. O Mu ni cí pio que
cu i dou do lixo e do es go to, por exem plo, re ce beu os
re cur sos de vol ta. Por tan to, que ro so mar a mi nha pre -
o cu pa ção a de V. Exª e sa u dar os pre fe i tos bra si le i ros, 
es pe ci al men te os da mi nha ter ra, Mi nas Ge ra is, e di -
zer que te mos que bus car al ter na ti vas. Não se tra ta,
re al men te, de se bus car cul pa dos, mas al ter na ti vas,
para me lho rar mos a si tu a ção dos Mu ni cí pi os. Mu i to
obri ga do. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) –  Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor. Encam po in te i ra men te as
co lo ca ções de V. Exª. Inclu si ve, sou sem pre con trá rio
a es sas prá ti cas, que fa zi am par te da Opo si ção an te -
ri or, de co lo car re tra tos dos Se na do res e De pu ta dos
que vo ta vam con tra ri a men te.

Hoje, hou ve a de ci são de se co lo car o re tra to de
quem vo tou con tra os in te res ses das Pre fe i tu ras, na
es pe ran ça de que o as sun to seja re sol vi do no Se na -
do, e já vi o da pri me i ra pes soa, que, para mi nha tris -
te za, foi o Pre si den te da Asso ci a ção Mu ni ci pa lis ta da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim, de ve mos ter co ra gem de re sol ver essa
ques tão por que fo mos nós que de i xa mos essa in jus ti -
ça ocor rer.

Con ce do o apar te ao Se na dor Le o nel Pa van e,
em se gui da, à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Meu ami go,
Se na dor Ney Su as su na, gos ta ria de cum pri men tá-lo
pela co ra gem e pelo bri lhan te tra ba lho que vem fa -
zen do em de fe sa dos Pre fe i tos bra si le i ros. É por isso
que V. Exª pre si de essa im por tan te Co mis são. Hoje,
sen ti mos a de mons tra ção do ca ri nho que os Pre fe i tos 
têm por sua pes soa, por que o ob je ti vo de V. Exª e dos
Par la men ta res é jus ta men te de fen der a so ci e da de do 
in te ri or, a mais es que ci da, a mais hu mil de, que não
con se gue ser aten di da pelo Go ver no do Esta do e,
mu i to me nos, pelo Go ver no Fe de ral. Te mos esse
com pro mis so ma i or com o in te ri or. Os Pre fe i tos, prin -
ci pal men te os des sas re giões, es tão aqui para re i vin -
di car os seus di re i tos. Como eles po dem go ver nar
suas ci da des? O mo ra dor, a dona de casa, o tra ba lha -
dor, o es tu dan te, o jo vem e o ido so pro cu ram o Pre fe i -
to que, com pou cos re cur sos, ten ta aten dê-los. Às ve -
zes, ele aca ba por vir a Bra sí lia para bus car re cur sos,
mas vol ta de mãos va zi as, por que lhe fal ta as ses so ria 
e o que so li ci ta lhe é ne ga do. Ao che gar à sua ci da de,
é co bra do pela so ci e da de. Fui Pre fe i to de Bal neá rio
Cam bo riú por três ve zes e sei o quan to é di fí cil go ver -
nar uma ci da de e aten der à so ci e da de se não se ti ver
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o apo io do Go ver no. Eu, par ti cu lar men te, atri buo ao
Go ver no Fe de ral toda essa ce le u ma, toda essa po lê -
mi ca que foi cri a da, por que se na re for ma tri bu tá ria
fos sem fe i tas leis que aten des sem aos Mu ni cí pi os,
não ha ve ria essa mar cha de Pre fe i tos. Quem é o cul -
pa do? O cul pa do é quem man dou uma re for ma que
de ve ria aten der aos Mu ni cí pi os, me lho ran do as suas
con di ções, mas que lhes re ti ra be ne fí ci os e os seus
par cos re cur sos. Então, eu atri buo, sim, ao Go ver no
Fe de ral a res pon sa bi li da de pela fa lên cia dos Mu ni cí -
pi os do Bra sil.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor. Não pos so de i xar de as su -
mir a par te de cul pa que te mos em tudo isso, pois fo -
mos co ni ven tes com essa si tu a ção. Go ver no ne nhum
cria con tri bu i ções sem a con cor dân cia da Câ ma ra e
do Se na do, en tão esta é a hora de cor ri gir mos a in jus -
ti ça que de i xa mos que pra ti cas sem.

Ouço a no bre Se na do ra Ca re pa.
A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Mu i to 

obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu é

que agra de ço a hon ra ria, Se na do ra.
A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Pri -

me i ra men te, eu que ria pa ra be ni zá-lo pela opor tu ni -
da de do seu pro nun ci a men to. Até o cha mei de Pre si -
den te, ou seja, já o ele gi quem sabe an te ci pan do al -
gu ma co i sa.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pre si -
den te da Fren te Par la men tar Pró-Mu ni cí pi os.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Exa -
ta men te. Como fui Ve re a do ra no iní cio da mi nha vida
po lí ti ca, Vice-Pre fe i ta de Be lém, Ve re a do ra no va men -
te e vim da Câ ma ra Mu ni ci pal para o Se na do, que ro
di zer que te nho co nhe ci men to da re a li da de de Mu ni -
cí pi os de di ver sos ta ma nhos. Re al men te, há pro ble -
mas que são an ti gos e pa ra be ni zo V. Exª por re co nhe -
cer que, re al men te, per mi tiu-se um cres ci men to tri bu -
tá rio de 30% nos úl ti mos anos. Esse cres ci men to, in -
fe liz men te, não foi di vi di do. Isso é real. Eu tam bém
não po de ria de i xar de di zer que não é ver da de que a
re for ma tri bu tá ria atu al tira dos Mu ni cí pi os. Pelo con -
trá rio, ela re dis tri bui. Ela per mi te que, por exem plo, os
Mu ni cí pi os que não ti nham aces so à Cide pas sem a
ter e que aque les que não eram de ten to res do ITR o
se jam. Ao fa lar mos da mu dan ça do ICMS, Se na dor,
pre ci sa mos ver que isso pode be ne fi ci ar os Mu ni cí pi -
os. No en tan to, se que re mos cor ri gir equí vo cos, é ne -
ces sá rio en ten der mos que mi lha res de Mu ni cí pi os fo -
ram cri a dos sem a me nor con di ção para isso. Oito mil
ha bi tan tes, Se na dor, são como um con jun to ha bi ta ci -
o nal, que de ve rá ter a res pon sa bi li da de de sus ten tar
o Pre fe i to, os Ve re a do res e uma sé rie de ser vi ços. A

des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va é ne ces sá ria, é im -
por tan te, mas para que ela ocor ra não é ne ces sá rio
que se crie uma nova es tru tu ra mu ni ci pal. É ver da de
que mu i tos Mu ni cí pi os fo ram cri a dos de vi do ao des -
ca so de al guns Pre fe i tos, mas pre ci sa mos en ten der
es sas re a li da des para com pre en der que não po de -
mos acre di tar que va mos mu dar, em ape nas al guns
me ses, tudo o que foi fe i to em dez anos. Cre io até que 
já se fez mu i to. Sou uma de fen so ra dos Mu ni cí pi os e
faço par te, jun ta men te com V. Exª, da Fren te Par la -
men tar Mu ni ci pa lis ta. No en tan to, Se na dor Ney Su as -
su na, fui uma dos que de fen de ram que os De pu ta dos
per mi tis sem que nós, Se na do res, apro fun dás se mos
a re for ma tri bu tá ria, por que acre di to que esta é, re al -
men te, a Casa da Fe de ra ção. Tam bém jul go que te -
mos con di ções de apro fun dar essa re for ma da me -
lhor for ma pos sí vel. Re pi to que a re for ma não faz
cres ce rem os tri bu tos. Mu i to pelo con trá rio, re dis tri -
bui-os e cria a pos si bi li da de, in clu si ve, de se al te rar o
ICMS para o des ti no, o que vai be ne fi ci ar mi lha res de
Mu ni cí pi os e, prin ci pal men te, vá ri os Esta dos, como o
Pará, que con tri bui com a ba lan ça co mer ci al mas, por
ou tro lado, não re ce be ICMS, por ser um Esta do ex -
por ta dor de ma té ria-pri ma, que é isen ta de ICMS. Se -
na dor Ney Su as su na, te mos con di ções de fa zer cor -
re ções e o Se na do tem um pa pel fun da men tal na re a -
li za ção de uma re for ma tri bu tá ria mais jus ta.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Como o 
re ló gio con ti nu ou no ver me lho quan do en trei, eu pe di -
ria ao no bre Pre si den te per mis são para con ce der
mais três apar tes.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tudo
bem, mas o ver me lho foi com pen sa do, por que fi cou
ro dan do e foi fe i to o cál cu lo arit mé ti co. No en tan to, V.
Exª pode con ce der um apar te de dois mi nu tos para
cada um dos Se na do res que o so li ci ta ram. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga -
do, Sr. Pre si den te. Eu, en tão, ou vi rei o apar te do Se -
na dor Flá vio Arns e, em se gui da, os ou tros dois Se na -
do res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si -
dên cia já está ven do vá ri os mi cro fo nes le van ta dos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mas
hoje está va len do, Sr. Pre si den te, até ha ve rá a mar -
cha dos Pre fe i tos.

Ouço o apar te do Se na dor Flá vio Arns.
O Sr. Flá vio Arns (Blo co/PT – PR) – Eu que ro

tam bém me so li da ri zar com o pro nun ci a men to de V.
Exª e di zer que, no dia de on tem, a Ban ca da Fe de ral
de De pu ta dos e Se na do res do Pa ra ná se en con trou
com mais de cen to e cin qüen ta Pre fe i tos, Vice-Pre fe i -
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tos e Ve re a do res do Esta do, quan do lem bra mos o
com pro mis so de cam pa nha do Pre si den te Lula. Sua
Exce lên cia, por vá ri as ve zes, men ci o nou a im por tân -
cia de se ter uma re for ma tri bu tá ria no Bra sil, en fa ti -
zan do o pa pel es sen ci al do Mu ni cí pio nes sa ta re fa e a 
sua va lo ri za ção. Qu an do o Pre si den te Lula trou xe a
pro pos ta de re for mas, foi ex tre ma men te cla ro ao di zer 
que o Con gres so é au tô no mo e so be ra no. Eu con cor -
do com V. Exª que é do Con gres so Na ci o nal a atri bu i -
ção prin ci pal pela qua li da de das re for mas. Des sa for -
ma, ela tam bém é de res pon sa bi li da de do Se na do
Fe de ral. Nós, na ver da de, pre ci sa mos exer cer a nos -
sa so be ra nia e a nos sa au to no mia para apri mo rar o
tex to le gal e não, sim ples men te, ho mo lo gar de ci sões
que por ven tu ra ve nham da Câ ma ra. Qu e ro des ta car
dois as pec tos prin ci pa is da re for ma tri bu tá ria, men ci -
o na dos aos Pre fe i tos e com eles dis cu ti dos: pri me i ra -
men te, que a re for ma dá dig ni da de para a re la ção po -
lí ti ca no sen ti do de os Pre fe i tos não ne ces si ta rem pe -
dir fa vor para Go ver na dor, Pre si den te, Mi nis tros, Se -
cre tá ri os e, na ver da de, atu a rem com dig ni da de. O
se gun do as pec to, como já men ci o na do pe los Se na -
do res que me an te ce de ram, é no sen ti do de que mu i -
tas des sas atri bu i ções fo ram re pas sa das aos Mu ni cí -
pi os, e os re cur sos de vem ser re pas sa dos tam bém.
Te re mos – te nham a cer te za – um novo Bra sil, que
co me ce pelo Mu ni cí pio. Pa ra béns a V. Exª, Se na dor
Ney Su as su na, pelo pro nun ci a men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor.

Pe di ria aos apar te an tes que, ten do em vis ta a
com pla cên cia da Pre si dên cia, fos sem mais su cin tos
em seus apar tes.

Con ce do um apar te ao Se na dor Luiz Otá vio.
O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Ney

Su as su na, V. Exª, além de tra zer um as sun to de mu i ta 
im por tân cia para o País – hoje as sis ti mos, nes ta Ca -
pi tal Fe de ral, a Mar cha dos Pre fe i tos –, tem um mé ri to 
ma i or ain da, ten do em vis ta a ca pa ci da de e a ou sa dia 
de V. Exª ao as su mir, den tro do Par ti do, essa im por -
tan te li de ran ça, pre si din do a Fren te Par la men tar Mu -
ni ci pa lis ta no Se na do Fe de ral. Tan to é que é vi sí vel o
nú me ro ex pres si vo de Par la men ta res que já se as so -
ci a ram à V. Exª no sen ti do de dar con di ções às Pre fe i -
tu ras mu ni ci pa is de todo o Bra sil te rem um ca nal de
co mu ni ca ção e de diá lo go para tra ta rem de suas re i -
vin di ca ções. Por tan to, nada mais opor tu no do que
este pro nun ci a men to, as sim como tam bém a po si ção
fir me e de di ca da de V. Exª den tro do Par ti do, to man do 
a fren te, li de ran do esse gra ve e sé rio pro ble ma. Apo i -
a mos V. Exª, o nos so e a ou tros Par ti dos, como o PFL, 
aliás, on tem, o PFL pro mo veu uma ca mi nha da, um

mo vi men to tam bém ar ti cu la do para os Pre fe i tos.
Então, as sim como os Go ver na do res, tam bém os
Pre fe i tos se or ga ni za ram – e isso é re cen te. Há pou co 
tem po não exis tia essa fa ci li da de de mo bi li za ção e de
or ga ni za ção. Ago ra, mo bi li za dos e or ga ni za dos, com
cer te za, os Pre fe i tos te rão con di ções de, bre ve men te, 
ve rem aten di dos pelo me nos os ple i tos mais im por -
tan tes, ou seja, as ne ces si da des bá si cas da po pu la -
ção como um todo do País, que, em sua gran de ma i o -
ria, está nos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Mu i to obri ga do
pela opor tu ni da de.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Luiz Otá vio. 

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 Ney Su as su na, tra go a mi nha so li da ri e da de à
luta de V. Exª. Sen do hoje o pre si den te da Fren te Par -
la men tar Mu ni ci pa lis ta, que ro di zer que che gou a
hora de os Pre fe i tos exer ci ta rem os di re i tos do mu ni ci -
pa lis mo, já que os Pre fe i tos são co bra dos pela mu ni -
ci pa li za ção da sa ú de e da edu ca ção e que, por tan to,
não es tão cor res pon den do à re ce i ta ca paz de fa zer
com que os Pre fe i tos pos sam cum prir com as suas
obri ga ções.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do. 

Con ce do um úl ti mo apar te, Sr. Pre si den te, à Se -
na do ra He lo í sa He le na.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ney Su as su na, sa ú do o pro nun ci a men to de V. Exª 
e a to dos os Se na do res que com põem a Fren te e a
Mar cha dos Pre fe i tos. Pri me i ro, di zer que este é um
de ba te de alta com ple xi da de, é ver da de. Lem bro-me
de que no ano pas sa do – nos anos em que fiz par te
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, in fe liz men te,
o atu al Go ver no me ti rou da Co mis são – eu co bra va
sem pre do Go ver no an te ri or a re for ma tri bu tá ria. E
lem bro-me, com cla re za, de que uma vez, o en tão Se -
na dor Ge ral do Melo, Lí der do PMDB, pro vo cou-me,
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, di zen do que
que ria ver se quan do “o meu pre si den te” fos se ele i to,
se ele iria fa zer a re for ma tri bu tá ria. Pa re ce que S. Exª
es ta va a adi vi nhar. Até por que esse é um de ba te de
alta com ple xi da de. Veja, Se na dor Ro meu Tuma,
como, ao mes mo tem po, vai-se de so ne rar a pro du ção 
e, por tan to, a cur to pra zo, di mi nu ir a ar re ca da ção! Qu -
e ro de so ne rar a pro du ção por que não que ro que
mexa nos di re i tos tra ba lhis tas. Então, se na re la ção
ca pi tal-tra ba lho o elo mais frá gil é o tra ba lho, e eu não 
que ro que mexa nos di re i tos tra ba lhis tas, pre ci so fa -
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zer uma com pen sa ção ao se tor pro du ti vo, de so ne -
ran do. A cur to pra zo, é evi den te, que há di mi nu i ção de 
ar re ca da ção. Como se faz uma re for ma tri bu tá ria e
dis tri bui ri que za tam bém? Como ire mos fa zer o de ba -
te e a di vi são do bolo tri bu tá rio? Sa be mos que hou ve
um au men to da trans fe rên cia da res pon sa bi li da de e
de ta re fas a se rem exe cu ta das pe los Mu ni cí pi os e
uma cen tra li za ção de re cur sos na União. Isso só não
vê quem efe ti va men te faz-de-con ta que não está ob -
ser van do os da dos for mal men te. O de ba te da ra ci o -
na li za ção dos im pos tos in di re tos – sa be mos o quan to 
o tri bu to in di re to mas sa cra a po pu la ção mais po bre –
em que 27% da ren da de quem ga nha até dois sa lá ri -
os mí ni mos é com pro me ti do com tri bu tos in di re tos.
Então, é fun da men tal me xer mos nis so. O de ba te da
ra ci o na li za ção dos tri bu tos in di re tos não pode ser
me ra men te ar ti fi ci al, pre ser van do a pos si bi li da de e a
sa nha ar re ca da tó ria dos Esta dos. Uma re for ma tri bu -
tá ria que de ba te per pe tu a ção da CPMF e pror ro ga -
ção da des vin cu la ção de re ce i ta da União – que com -
ba tía mos fe roz men te, pois, ar ran ca 20% li ne ar men te
dos Mi nis té ri os es sen ci a is. Não será pos sí vel. Se na -
dor Ney Su as su na, sei que há mu i tos pro ble mas em
re la ção à cri a ção de Mu ni cí pi os, pro ble mas com Pre -
fe i tos cor rup tos, as sim como há Se na do res e De pu ta -
dos cor rup tos, mas isso não tira a le gi ti mi da de do Se -
na do de fa zer o de ba te da re for ma tri bu tá ria à luz, de
um lado, da ne ces si da de de de so ne ra ção do se tor
pro du ti vo, di na mi za ção da eco no mia lo cal, ge ra ção
de em pre go e ren da – não é à toa que te mos o ma i or
de sem pre go da his tó ria dos úl ti mos 18 anos –, e re ver 
ques tões que são fun da men ta is na di vi são do bolo tri -
bu tá rio. Só tem uma co i sa: se 15% são ar ran ca dos
dos co fres da CPMF para o ca i xa úni co do Te sou ro e,
lá, cer ta men te sa be mos qual é o des ti no: que é com -
por o su pe rá vit e pa gar agi o ta gem in ter na ci o nal, en -
tão, en tre ban que i ro e Pre fe i to pre fi ro efe ti va men te fi -
car com aque les que es tão nas ins tân ci as de de ci são
po lí ti ca e mu i to mais co bra dos pela po pu la ção lo cal
do que qual quer um que nes ta Casa está. Por tan to,
sa ú do o pro nun ci a men to de V. Exª, es pe ran do que
esta Casa se po si ci o ne à al tu ra em um de ba te re le -
van te como este.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra He lo í sa He le na. 

Agra de ço a con des cen dên cia do Pre si den te.

Ao en cer rar, gos ta ria que V. Exªs es ti ves sem
no Nor des te na épo ca de seca para ve rem como é a 
atu a ção de um Pre fe i to – ago ra mes mo te mos 160
ci da des na Pa ra í ba sob ca la mi da de – sem a Po lí cia
– es ta mos as sis tin do a uma onda ge né ri ca de co -

var dia no País, e as Po lí ci as não in ter vêm quan do, a 
po pu la ção fa min ta, é con vo ca da ao sa que. O Pre fe -
i to, ao ama nhe cer o dia, já está com a sua casa che -
ia de gen te: gen te pe din do co mi da, ca i xão-de-de -
fun to, in ter na ção, trans por te para o hos pi tal, e não
tem se quer um cen ta vo no bol so. É duro, ca la mi to so 
e ver go nho so. 

Peço a esta Casa que se de bru ce so bre a re for -
ma tri bu tá ria, fa zen do jus ti ça às pre fe i tu ras.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, 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.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Le o nel Pa van, 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) – Se na dor
Jef fer son Pé res, V. Exª man tém o pe di do da pa la vra
para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça?

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sim,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Exª a pa la vra por cin co mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, para co mu ni car à Casa que a Ban ca -
da do PDT no Se na do foi am pli a da para cin co Se na -
do res, vol tan do ao mes mo nú me ro do iní cio da Le gis -
la tu ra, com o in gres so do Se na dor Ju vên cio da Fon -
se ca, que re pre sen ta nes ta Casa o Esta do de Mato
Gros so do Sul.

O Se na dor Ju vên cio pro cu rou o PDT ma ni fes -
tan do o de se jo de in gres sar no Par ti do. S. Exª está
sen do bem aco lhi do no Par ti do. É um Se na dor que re -
pre sen ta dig na men te o seu Esta do. Tem co mi go a afi -
ni da de de ter uma boa for ma ção, Pro cu ra dor que foi
na que le Esta do. O PDT sen te-se re ju bi la do com essa
am pli a ção de sua ban ca da.

Sr. Pre si den te, es tan do eu na tri bu na, gos ta ria
de ma ni fes tar a mi nha pre o cu pa ção com no tí cia pu -
bli ca da, hoje, no jor nal de que “o cer co co me çou à
Re ce i ta Fe de ral com a ame a ça de par ti da ri za ção da -
que le ór gão”. To ma ra que isso não acon te ça!

Vou re la tar ao Se na do o que acon te ceu co mi go
no iní cio des te ano, quan do, no Ama zo nas, os Par ti -
dos que apo i a ram o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va ar ti cu la vam-se para in di car os di ri gen tes de ór -
gãos fe de ra is no meu Esta do. Fui pro cu ra do, em meu
ga bi ne te, por mem bros in te gran tes in clu si ve do PT,
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que vi e ram per gun tar-me que car gos eu que ria. O
PDT? Eu dis se: “Ne nhum. Sou con tra a in di ca ção par -
ti dá ria para car gos fe de ra is”. Se de pen des se de mim,
se ria o Mi nis tro e o Se cre tá rio Exe cu ti vo; nin guém
mais. O res to é uma bu ro cra cia pro fis si o na li za da, que 
não ser ve a go ver no, ser ve ao Esta do. Assim é que
de ve ria ser. Sei que é so nho, mas vou mor rer so nha -
dor, Sr. Pre si den te.

Eu dis se a eles: “O PDT não vai in di car nin guém; 
mas, por fa vor, dêem-me a lis ta. Qu a is são os ór -
gãos?” E vi lá, en tre os ór gãos, Se na dor Tião Vi a na,
Re ce i ta Fe de ral. Sa í ram de lá, e eu te le fo nei para o
Dr. Jor ge Ra chid, a quem não co nhe ço e dis se-lhe:
“Acon te ceu isso. Por fa vor, na me di da em que o se -
nhor pos sa in flu ir, não de i xe que isso acon te ça”. Ele
dis se para que eu não me pre o cu pas se.

Fui con vi da do para um al mo ço na Gran ja do
Tor to com o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, ao
qual com pa re ce ram to dos os lí de res. Lá en con trei,
pela pri me i ra e úni ca vez, o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci.
Di ri gi-me a S. Exª, di zen do-lhe: “Mi nis tro, o que vou di -
zer a V. Exª vai sur pre en dê-lo, par tin do de um po lí ti co.
Acon te ceu isso e eu peço a V. Exª que use de toda a
sua in fluên cia jun to ao Pre si den te da Re pú bli ca e
faça uma blin da gem em tor no da Re ce i ta Fe de ral.
Aqui, não! Indi ca do por par ti dos, para pro te ger so ne -
ga do res que vão pro cu rar o par ti do para se apa dri -
nha rem? É im pen sá vel num go ver no sé rio, Mi nis tro
Pa loc ci.”

Não sei até que pon to eu, mo des ta men te, in fluí,
mas fi quei mu i to fe liz quan do, dias de po is, ao vol ta -
rem aque les lí de res par ti dá ri os do Ama zo nas ao meu
ga bi ne te, per gun tei-lhes qua is eram os car gos, se
eram os mes mos. Ao que res pon de ram: “Não, Se na -
dor, ti ra ram a Re ce i ta Fe de ral.” E eu dis se: “Gra ças a
Deus!”

 To ma ra que con ti nue as sim, Sr. Pre si den te.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª

tem a pa la vra.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Pela

or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª a mi nha ins -
cri ção para fa lar após a Ordem do Dia, pela Li de ran ça 
do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
está ins cri to.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que me ins cre va
para fa lar pela Li de ran ça do PSDB, após a Ordem do
Dia.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, V. Exª quer fa lar de po is da Ordem
do Dia tam bém?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem.) – Pre fe ren ci al men te, se pu der, an tes da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Então,
após o pro nun ci a men to do Se na dor Ael ton Fre i tas, V.
Exª terá a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – A mi nha
ins cri ção é para após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pror ro go
a Hora do Expe di en te para uma co mu ni ca ção ur gen te 
do Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. 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, sen si bi li za do com a gra ve cri se fi nan ce i ra 
dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, apre sen tei um pro je to de
lei que, se apro va do, po de rá tra zer um im por tan te alí -
vio aos ca i xas das pre fe i tu ras bra si le i ras. O Pro je to de 
Lei do Se na do nº 368, de 2003, de mi nha au to ria,
con ce de isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri -
a li za dos (IPI) para ve í cu los e equi pa men tos uti li za dos 
pe las ad mi nis tra ções mu ni ci pa is na pres ta ção de ser -
vi ços pú bli cos à po pu la ção. O pro je to está em fase de
re ce bi men to de emen das na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. 

A isen ção de IPI se ria ex ten si va, além dos Mu ni -
cí pi os, ao Dis tri to Fe de ral e vá li da ape nas para pro du -
tos de fa bri ca ção na ci o nal, com fins es sen ci a is, com
des ta que para am bu lân ci as, ca mi nhões-pipa, tra to -
res, ve í cu los co le to res de lixo, ve í cu los des ti na dos ao
trans por te es co lar e ve í cu los e equi pa men tos usa dos
para re pa rar vias pú bli cas e ro do vi as.

Di an te da si tu a ção fi nan ce i ra afli ti va vi vi da pe las 
pre fe i tu ras, te nho cer te za de que qual quer me di da
que pro por ci o ne re du ção de cus tos se tor na ex tre ma -
men te ne ces sá ria aos mu ni cí pi os. A que bra ge ral da
ati vi da de eco nô mi ca na ci o nal e a re du ção mé dia de
18% no re pas se de re cur sos do Fun do de Par ti ci pa -
ção dos Mu ni cí pi os re pre sen ta ram um for te ba que na
ar re ca da ção das pre fe i tu ras. Além dis so, Esta dos e
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União têm re pas sa do atri bu i ções que con si de ra mos
in de vi das aos co fres mu ni ci pa is.

Ou tra jus ti fi ca ti va para o pro je to é a isen ção de
IPI já exis ten te para ve í cu los usa dos pelo Cor po de
Bom be i ros e para pa tru lha men to po li ci al, quan do ad -
qui ri dos por ór gãos de se gu ran ça pú bli ca.

Enten do, Sr. Pre si den te, que ser vi ços como sa -
ú de, edu ca ção e sa ne a men to são tão es sen ci a is
quan to a se gu ran ça. Por tan to, se ria uma ques tão de
jus ti ça es ten der o be ne fí cio para os ve í cu los uti li za -
dos nes ses se to res aci ma ci ta dos.

Ain da no que se re fe re ao tema da cri se dos Mu -
ni cí pi os, que ro anun ci ar a pre sen ça, em Bra sí lia, de
mi lha res de Pre fe i tos de todo o Bra sil – cen te nas do
meu Esta do, Mi nas Ge ra is, es pe ci al men te dos 57
Mu ni cí pi os do su do es te do Esta do – e de re pre sen -
tan tes da Asso ci a ção dos Mu ni cí pi os da Mi cror re gião
do Mé dio Rio Gran de (Ameg) e da Asso ci a ção dos
Mu ni cí pi os da Mi cror re gião do Ba i xo Mo gi a na
(Amog). Esses ad mi nis tra do res mu ni ci pa is par ti ci -
pam da Mar cha Na ci o nal dos Pre fe i tos, bus can do
nada mais do que ga ran tir a sua so bre vi vên cia.

Hoje, como Se na dor da Re pú bli ca por Mi nas
Ge ra is, eu não po de ria de i xar de me so li da ri zar com
to dos es ses Pre fe i tos, pois, há oito anos, quan do ain -
da co man da va a pre fe i tu ra da mi nha que ri da ci da de
de Itu ra ma, no Triân gu lo Mi ne i ro, sen ti na pele a di fi -
cul da de de ad mi nis trar um or ça men to en xu to e de -
pen den te. Entre tan to, Sr. Pre si den te, não ima gi na va
que a si tu a ção se agra va ria a ní ve is tão alar man tes
como os atu a is. 

Te mos pela fren te o ár duo de sa fio de tra ba lhar
em bus ca de uma re for ma tri bu tá ria que ga ran ta os
re cur sos ne ces sá ri os a Esta dos e Mu ni cí pi os, sem,
en tre tan to, sa cri fi car de for ma de sor de na da os co fres
da União. 

Insis to em des ta car a im por tân cia de um diá lo go 
am plo e ma du ro em tor no des te tema. Nós, Se na do -
res, pre ci sa mos mais do que nin guém ou vir, com mu i -
ta aten ção, as ca rên ci as e jus ti fi ca ti vas de to dos os
en vol vi dos, para que pos sa mos apro var uma re for ma
que seja jus ta e ade qua da para o povo bra si le i ro. Di -
ver gên ci as têm de ser de i xa das de lado nes te mo -
men to, pois em ba tes des se por te só atra pa lham. 

Pes so al men te, Sr. Pre si den te, man te nho um ca -
ri nho es pe ci al pe los ad mi nis tra do res mu ni ci pa is, as -
sim como pe los no bres Par la men ta res aqui pre sen -
tes. Digo isso com a cons ciên cia tran qüi la de que não
se tra ta de um co men tá rio de ma gó gi co. Pro cu ro ape -
nas ser fiel à mi nha ori gem mu ni ci pa lis ta. 

Encer ro, Sr. Pre si den te, enal te cen do, mais uma
vez, a vi si ta dos ilus tres Pre fe i tos, em es pe ci al dos
Pre fe i tos mi ne i ros, pois eles sa bem que não me di rei
es for ços, jun ta men te com os no bres com pa nhe i ros,
em tor no da que les ple i tos que con si de rar jus tos.

Enten do esta pos tu ra como uma obri ga ção da mi nha
ati vi da de par la men tar nes ta Casa. 

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 

Du ran te o dis cur so do Sr. Ael ton Fre i -
tas, 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) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, de sis to do uso da pa la vra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pois não,
Exce lên cia.

Com a pa la vra o Se na dor Mão San ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res, quis
Deus que eu usas se da pa la vra e que es ti ves se aqui
o Pre si den te des ta Casa, ho mem pos su i dor de um
dos cur rí cu los mais bri lhan tes da nos sa his tó ria. 

Tive opor tu ni da de de vi si tar o Ma ra nhão e co -
nhe cer, jun ta men te com o Pre si den te Sar ney, quan do 
eu go ver na va o Pi a uí, o mu seu onde es tão ins ta la dos
to das as co men das e tí tu los da vida do Pre si den te
Sar ney. Na tu ral men te, S. Exª tem mu i tas emo ções em 
sua vida. Con fes so aqui que não sei da dele, mas da
mi nha, nos meus 60 anos de exis tên cia nes sa lon ga e 
si nu o sa es tra da da vida, de lu tas, o ma i or or gu lho que 
te nho é o de ter sido pre fe i ti nho da mi nha ci da de na -
tal.

Para o po e ta José Sar ney, eu di rei, como Sê ne -
ca, que foi pre fe i to da sua ci da de: “Não é Ate nas, não
é Espar ta, é a mi nha ci da de.” Então, esse é o meu
ma i or or gu lho. 

Se na dor Sér gio Ca bral, eu en ten do, como Mon -
tes qui eu, que o Po der Exe cu ti vo, o Po der Le gis la ti vo
e o Po der Ju di ciá rio são ape nas ins tru men tos da de -
mo cra cia. Po der é o povo, e quem leva a ci da da nia ao
povo é o Pre fe i to. Nes se tri pé de ins tru men tos, o ele -
men to mais im por tan te da equi pe, o nú me ro 10, é o
Pre fe i to. E, na mo ra li da de das co i sas, a res pon sa bi li -
da de fis cal, Se na dor Le o nel Pa van – com todo o res -
pe i to ao seu Par ti do e ao ex-Pre si den te da Re pú bli ca
FHC, não foi co i sa dele –,, nas ceu com Gra ci li a no Ra -
mos, Pre fe i to de Pal me i ra dos Índi os. O pai da ges tão
fis cal, o res pon sá vel, nas ceu em Ala go as. É as sim
que têm de ser vis tos os Pre fe i tos que es tão aí; é essa 
a luta. 

No Bra sil, o Po der Exe cu ti vo con se guiu con fec -
ci o nar dois bo los, um, a CPMF, gra ças à cren ça que o
povo bra si le i ro teve no gran de mé di co Adib Ja te ne,
pe las di fi cul da des do se tor da sa ú de . A si tu a ção não
me lho rou. Cri ou-se a Cide, e não de ram as fa ti as para 
o Pre fe i to. Então, vim da re u nião, e sem pre fiel ao Pi a -
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uí, ao hino de Da Cos ta e Sil va – o Pre si den te José
Sar ney o co nhe ceu –, que é pai do Pre si den te da
Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, Alber to da Cos ta e Sil -
va, que diz: “Pi a uí, ter ra que ri da, fi lha do sol do Equa -
dor, numa luta, o seu fi lho é o pri me i ro que se faz pre -
sen te”. Assim o foi, quan do lu ta mos para ex pul sar os
por tu gue ses do Bra sil.

Eu já fui lá e, ins pi ra do em Ulysses – que dis se:
“ouça a voz rou ca das ruas” –, afir mo que esta Casa
tem que mo di fi car e di vi dir esse bolo, en tre gan do-o
àque les que es ten dem a mão ao ci da dão bra si le i ro,
que são os Pre fe i tos.

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 795, DE 2003

Nos ter mos do ar ti go 336, 338, in ci so II, com bi -
na do com o ar ti go 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 43,de 2003, que: “ins ti tui o ano 
de 2004 como o ano da mu lher”.

Sala das Co mis sões, 2 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Val dir Ra upp – Flá vio Arns – Pa pa léo
Paes – Du ci o mar Cos ta – Mão San ta – Val dir Ra -
upp – Ju vên cio Da Fon se ca – Sér gio Ca bral – De -
mós te nes Tor res – Jo nas Pi nhe i ro – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Re nil do San ta na – Re gi nal do Du ar te –
Edu ar do Aze re do – Osmar Dias – Alme i da Lima.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE( José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri -
men to nº 793, de 2003 – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 38, de 2003, de au to ria do Se na dor Sér gio
Ca bral, que acres cen ta o art. 7º à Re so lu ção nº 61, de 
24 de ju nho de 1997 (para per mi tir que o Esta do do
Rio de Ja ne i ro subs ti tua os de pó si tos ban cá ri os em
di nhe i ro das con tas ga ran ti do ras, pre vis tas na re fe ri -
da Re so lu ção, por ati vos que pre ser vem a re com po si -
ção in te gral dos sal dos fi nan ce i ros des sas con tas)
ten do

Pa re cer sob nº 1.212, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Ney Su as -

su na, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

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 796, DE 2003

Re que i ro, na for ma re gi men tal, que além da Co -
mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção,
seja tam bém ou vi da a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Re so lu ção do
Se na do nº 38, de 2003, que “acres cen ta o art. 7º na
Re so lu ção nº 61, de 24 de ju nho de 1997”.

Sala das Ses sões, 10  de se tem bro de 2003. –
Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
De sig no o Se na dor Mar ce lo Cri vel la para ofe re -

cer pa re cer em subs ti tu i ção à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, uma vez que o pro je to se
en con tra em re gi me de ur gên cia.

PARECER Nº 1.220, DE 2003 – PLEN

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em subs ti tu i ção à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, pas -
so a pro fe rir pa re cer so bre o Pro je to de Re so lu ção do
Se na do nº 38, de 2003 – subs ti tu ti vo apro va do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que acres cen ta
pa rá gra fo úni co ao art. 4º da Re so lu ção nº 61, de
1997, para per mi tir que o Esta do do Rio de Ja ne i ro
subs ti tua os de pó si tos ban cá ri os em di nhe i ro das
con tas ga ran ti do ras pre vis tas na re fe ri da Re so lu ção
por ati vos que pre ser vem a re com po si ção in te gral
dos sal dos fi nan ce i ros des sas con tas. 

Foi sub me ti do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia, na for ma do subs ti tu ti vo apro va do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, o pro je to de 
au to ria do Se na dor Sér gio Ca bral, com vis tas a au to -
ri zar a tro ca de ga ran ti as em con tra to fir ma do en tre a 
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do do Rio de Ja -
ne i ro. 

O subs ti tu ti vo em aná li se com põe-se de dois ar -
ti gos, sen do o se gun do a cláu su la de vi gên cia. O seu
ar ti go prin ci pal é trans cri to a se guir:
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Art. 1º. O art. 4º da Re so lu ção nº 61,
de 24 de ju nho de 1997, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

Pa rá gra fo úni co. Com a con cor dân cia
dos par tí ci pes do con tra to de que tra ta esta
re so lu ção, os de pó si tos ga ran ti do res, re fe ri -
dos no ca put e na alí nea d do art. 3º, po de -
rão ser subs ti tu í dos, a qual quer tem po, por
ou tras es pé ci es de ati vos que pre ser vem in -
te gral men te a re com po si ção dos sal dos fi -
nan ce i ros das con tas ga ran ti do ras.

O ob je ti vo do pro je to, Sr. Pre si den te, é per mi tir
a tro ca de ati vos uti li za dos como ga ran tia em ope ra -
ção ce le bra da, em 1997, en tre o Esta do do Rio de
Ja ne i ro e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, no âm bi to do
Pro gra ma de Apo io à Re es tru tu ra ção e ao Ajus te
Fis cal dos Esta dos.

Aque la ope ra ção con sis tiu em um em prés ti mo
con ce di do pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ao Esta do
do Rio de Ja ne i ro, com ga ran tia da União, no va lor de
R$3,088 bi lhões, com vis ta a for mar pro vi são para o
pa ga men to de apo sen ta do ri as e pen sões de res pon -
sa bi li da de do BANERJ, bem como de obri ga ções tra -
ba lhis tas, fis ca is e de cor ren tes de ações ju di ci a is de
res pon sa bi li da de da que le Ban co. Essa ope ra ção
cons ti tu iu um sa ne a men to pré vio do pas si vo do
BANERJ, que vi a bi li zou a sua pri va ti za ção.

O pro je to em aná li se au to ri za as par tes en vol vi -
das no con tra to – a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, a
União e o Esta do do Rio de Ja ne i ro – a re ver o con tra -
to no sen ti do de subs ti tu ir as ga ran ti as em di nhe i ro
por ou tros cré di tos do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Com
isso, li be ram-se re cur sos para que o Esta do do Rio de 
Ja ne i ro pos sa sal dar com pro mis sos fi nan ce i ros ina -
diá ve is.

O subs ti tu ti vo apro va do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos não al te ra o mé ri to da re da ção
ori gi nal e tem por ob je ti vo ape nas um ajus te for mal de 
re da ção. Ocor re que, na re da ção ori gi nal do pro je to
em aná li se, es ta be le cia-se a re nu me ra ção de ar ti gos
da Re so lu ção nº 61, de 1997. Sabe-se que a Lei Com -
ple men tar nº 95, de 1998, que dis põe so bre a ela bo -
ra ção e re da ção de leis, veda, em seu art. 12, in ci so
III, alí nea “b”, qual quer re nu me ra ção de ar ti go. Daí a
ne ces si da de de ajus te for mal na re da ção do pro je to
de re so lu ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das.
Aná li se.
Tra ta-se de ma té ria de com pe tên cia pri va ti va

do Se na do Fe de ral, con for me dis pos to no art. 52, in -
ci sos VII e VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Des se
modo, a pro po si ção cons ti tui ini ci a ti va que não fere
atri bu i ções de ou tros Po de res da União. Ain da no

âm bi to da ade qua ção cons ti tu ci o nal, res sal to que o
tex to em aná li se teve o es me ro de pre ser var o ato ju -
rí di co per fe i to. Isso por que a tro ca de ga ran ti as que
se pre ten de au to ri zar fica con di ci o na da ao acor do
en tre os par ti ci pan tes do con tra to, não ha ven do
qual quer que bra de com pro mis so pre vi a men te es ta -
be le ci do.

No cam po da le ga li da de, ob ser va-se que a pro -
po si ção é res pe i ta do ra da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Em seu art. 35, essa lei veda a re a li za ção de
ope ra ção de cré di to en tre os en tes da Fe de ra ção.
Não ha ve ria, por tan to, a pos si bi li da de de a União ou
en ti da des fe de ra is apor ta rem no vos em prés ti mos aos  
Esta dos. Con tu do, a ope ra ção em tela cons ti tui mera
tro ca de ga ran ti as, não ha ven do apor te de no vos re -
cur sos, no va ção, re fi nan ci a men to ou pos ter ga ção de
com pro mis sos, to dos es ses ve da dos pela Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal.

Em não se ca rac te ri zan do uma nova ope ra ção
de cré di to, não cabe, tam bém, no caso, a apli ca ção
dos li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos na Re so -
lu ção do Se na do nº 43, de 2001. 

A pro po si ção tam bém obe de ce aos prin cí pi os
da boa téc ni ca le gis la ti va.

Voto.
Ante o ex pos to, voto pela apro va ção do Pro je to

de Re so lu ção do Se na do nº 38, de 2003, na for ma do
subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo emi nen te Se na dor Sér -
gio Ca bral.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de res sal tar, nes te mo -
men to em que apre sen to o meu voto, que o Esta do do 
Rio de Ja ne i ro con ta com a so li da ri e da de dos Srs. Se -
na do res por que, his to ri ca men te, é o úni co da Fe de ra -
ção a re ce ber me nos de 5% dos im pos tos ar re ca da -
dos pelo Go ver no Fe de ral no Esta do. Não há ou tro
pre ce den te. Do Acre ao To can tins e do Oi a po que ao
Chuí, o Rio de Ja ne i ro é o úni co Esta do da Fe de ra ção 
que re ce be me nos de 5% do que re pas sa em im pos -
tos para a União.

Por tan to, o Rio de Ja ne i ro, nes ta Casa do equi lí -
brio fe de ra ti vo, con ta com o es pí ri to de so li da ri e da de
das Srªs e dos Srs. Se na do res para se fa zer jus ti ça.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer 

é fa vo rá vel.
Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção das

Srªs e dos Srs. Se na do res em suas ban ca das.
Dis cus são, em con jun to, do Pro je to e da Emen -

da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo), em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo),

que tem pre fe rên cia re gi men tal.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Apro va da a Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti vo),

fica pre ju di ca do o Pro je to.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção do ven ci do, para o tur no su ple men tar, que será 
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.221, DE 2003
(Comissão Diretora)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Re so lu ção nº 38, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao
Pro je to de Re so lu ção nº 38, de 2003, que acres cen ta
o art. 7º na Re so lu ção nº 61, de 24 de ju nho de 1997.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de se tem bro
de 2003. – José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma,
Re la tor – Sér gio Zam bi a si – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 1.221, DE 2003.

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Re so lu ção nº 38, de 2003.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,  Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te:

RESOLUÇÃO Nº ,DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao art.
4º da Re so lu ção nº 61, de 1997, do Se na -
do Fe de ral, para per mi tir que o Esta do do 
Rio de Ja ne i ro subs ti tua os de pó si tos
ban cá ri os em di nhe i ro das con tas ga ran -
ti do ras pre vis tas na re fe ri da Re so lu ção
por ati vos que pre ser vem a re com po si -
ção in te gral dos sal dos fi nan ce i ros des -
sas con tas.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 4º da Re so lu ção nº 61, de 1997, do

Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te pa rá gra fo úni co:

“Art. 4º ...................................................
Pa rá gra fo úni co. Com a con cor dân cia

dos par ti ci pes do Con tra to de que tra ta esta
Re so lu ção, os de pó si tos ga ran ti do res re fe ri -

dos no ca put e na alí nea d do art. 3º po de -
rão ser subs ti tu í dos, a qual quer tem po, por
ou tras es pé ci es de ati vos que pre ser vem in -
te gral men te a re com po si ção dos sal dos fi -
nan ce i ros das con tas ga ran ti do ras.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se ime di a -
ta men te à sua apre ci a ção, em tur no su ple men tar.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

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. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
há cer tos mo men tos da vida na ci o nal, quan do fa tos
gra ves acon te cem, que pre ci sam ser co mu ni ca dos
ime di a ta men te ao Se na do Fe de ral. Peço li cen ça
para, em um mi nu to, in for mar que foi pre sa, há pou -
cos ins tan tes, Di o lin da, a mu lher de José Ra i nha, por
uma ação ex tre ma men te es tra nha.

Di o lin da Alves de Sou za es ta va na sua re si dên cia
com seu fi lho de dez anos, João Pa u lo, e com sua fi lha de 
dois anos. Sa ben do o Juiz Atis de Ara ú jo Oli ve i ra que o
ma ri do de Di o lin da, José Ra i nha, está pre so e sem que
fos se con ce di do o di re i to de ela res pon der em li ber da de,
Di o lin da foi le va da à de le ga cia e está por ser trans fe ri da a 
uma pri são. Por sen ten ça, o juiz tam bém de ter mi nou,
num ato abu si vo, a pri são de Di o lin da por qua tro anos
por for ma ção de qua dri lha, sem que lhe te nha sido dado
o di re i to de de fe sa em li ber da de.

Pre ci so es cla re cer que o Juiz Atis de Ara ú jo Oli -
ve i ra co me teu um ato de des con si de ra ção, por que
po de ria per fe i ta men te ha ver o di re i to de de fe sa da Srª 
Di o lin da, que pre ci sou re cor rer à sua vi zi nha para de i -
xar as duas cri an ças, que pre ci sa ri am de aten di men -
to pois es ta vam ape nas com a mãe, vis to que o Sr.
José Ra i nha já ha via sido pre so. Do pon to de vis ta até 
hu ma ni tá rio, hou ve, nes se caso, ou tro abu so do Juiz
Atis de Ara ú jo Oli ve i ra.
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Pre za do Pre si den te, Se na dor José Sar ney, faço 
essa co mu ni ca ção, por que há cer tos mo men tos em
que o Se na do pre ci sa atu ar com agi li da de e ra pi dez.

A Se na do ra He lo í sa He le na in for ma-me que há
ou tras ações ex tre ma men te abu si vas, de cor ren tes da 
de ter mi na ção do juiz, que pro vo cam de sas sos se go
en tre o MST e pro pri e tá ri os de ter ras.

O Se na do deve e irá con tri bu ir, in clu si ve já foi
en ca mi nha do à Mesa o pe di do de uma CPI, para a re -
a li za ção pa cí fi ca da re for ma agrá ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Sér gio Ca bral.

O SR. SÉRGIO CABRAL  (PMDB – RJ. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
agra de cer a V. Exª o em pe nho na tra mi ta ção do pro je -
to de re so lu ção que aca ba mos de apro var. Agra de ço
tam bém ao Lí der Re nan Ca lhe i ros, que mu i to se em -
pe nhou pe los in te res ses do nos so Esta do, o Rio de
Ja ne i ro; ao Se na dor Ra mez Te bet, Pre si den te da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos; ao Se na dor Ney
Su as su na, que foi o Re la tor na CAE; ao Se na dor Edi -
son Lo bão, como Pre si den te da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia; ao meu Co le ga de Ban ca -
da e de Esta do, Se na dor Mar ce lo Cri vel la, pela Re la -
to ria ora fe i ta e ao Ple ná rio por ter apro va do, por una -
ni mi da de, esse pro je to de re so lu ção que per mi ti rá ao
Go ver no do Esta do pa gar, nos pró xi mos dias, aos mi -
lha res de fun ci o ná ri os pú bli cos ati vos e ina ti vos do
nos so Esta do, o 13º sa lá rio.

O Esta do do Rio de Ja ne i ro foi o úni co Esta do
da Fe de ra ção que não hon rou, em 2002, os seus
com pro mis sos com o 13º sa lá rio. Das 27 Uni da des da 
Fe de ra ção foi o úni co Esta do que não pa gou os seus
fun ci o ná ri os pú bli cos. E mais, nos pri me i ros me ses
des te ano, o Esta do do Rio de Ja ne i ro en fren tou uma
dura si tu a ção, com o pró prio Go ver no Fe de ral, em re -
la ção aos re pas ses de re cur sos fe de ra is e ao blo que -
io das con tas do nos so Esta do.

A Go ver na do ra Ro si nha Mat he us em pe nhou-se 
pes so al men te na so lu ção des se pro ble ma. Hou ve o
en ten di men to com o Ban co Itaú-Ba nerj em re la ção ao 
uso de re cur sos da cha ma da Con ta B, cri a da quan do
da pri va ti za ção do Ba nerj, em 1997, e, com isso, uma
tro ca de ati vos en tre re cur sos des sa Con ta B e os ro -
yal ti es do pe tró leo, por for ça da di mi nu i ção do per -
cen tu al re pas sa do ao Fe cam (Fun do Esta du al de
Con tro le Ambi en tal), no Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Por tan to, nin guém per de com essa ope ra ção. Ao
apro var mos esse pro je to de re so lu ção, es ta mos vi a -
bi li zan do le gal men te essa ope ra ção já apro va da en -
tre o Ban co Itaú-Ba nerj e o Go ver no do Esta do.

Quem ga nha não são ape nas os fun ci o ná ri os
pú bli cos, mas o povo do meu Esta do, pois mé di cos,
pro fes so res, po li ci a is mi li ta res, po li ci a is ci vis e ser vi -
do res pú bli cos re ce be rão o 13º e po de rão, com ma i or

tran qüi li da de, pres tar o seu ser vi ço pú bli co à po pu la -
ção do meu Esta do.

Daí o meu agra de ci men to a V. Exª, às Srªs e aos 
Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ex tre ma da de di ca ção do Se na dor Sér gio
Ca bral aos in te res ses do Rio de Ja ne i ro.

Com a pa la vra o Se na dor Ney Su as su na.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – No bre Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ape nas pedi a pa la vra para
mos trar que, quan do há boa von ta de, en con tram-se
so lu ções que não cri am pro ble ma ab so lu ta men te ne -
nhum. Esse pro je to, mu i to bem-fe i to pelo Se na dor
Sér gio Ca bral, per mi tiu re sol ver um gran de pro ble ma. 
Ago ra, a Go ver na do ra Ro si nha Mat he us, do PMDB,
terá con di ções de cum prir uma meta im por tan te em
seu Go ver no.

Por tan to, que ro lou var a boa von ta de de to dos e, 
por essa ra zão, ma ni fes to a mi nha fe li ci da de por ter
par ti ci pa do des se pro ces so. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, da
mes ma for ma, que ría mos fa lar da sa tis fa ção de ter -
mos par ti ci pa do des se pro ces so de subs ti tu i ção de
ga ran tia. Afi nal, fi cou de mons tra do, pela in ter ven ção
de cada um dos Se na do res do Rio de Ja ne i ro, que o
Esta do me re ce, sim. A Go ver na do ra Ro si nha Mat he -
us me re ce mu i to mais, por que está to can do o Esta do
com mu i ta di fi cul da de, ten do que pa gar fo lhas atra sa -
das que lhe fo ram re pas sa das, e essa subs ti tu i ção de
ga ran tia era um ca mi nho para que isso pu des se, na
prá ti ca, acon te cer.

O Mi nis tro Antô nio Pa loc ci até en ten dia que não
era pre ci so este pro je to de re so lu ção, mas re sol ve -
mos fazê-lo mes mo as sim, para não de i xar ab so lu ta -
men te ne nhu ma dú vi da. O Rio de Ja ne i ro con ta rá
com o apo io in con di ci o nal do PMDB nes ta Casa do
Con gres so Na ci o nal em tudo o que pre ci sar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PARECER Nº 1.034, DE 2003
(Esco lha de Au to ri da de)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 1.034,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la -
tor: Se na dor Sér gio Gu er ra, so bre a Men sa gem nº 150,
de 2003 (nº 338/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den -
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a es -
co lha do Se nhor José Ze nó bio Te i xe i ra de Vas con ce los
para exer cer o car go de Di re tor-Ge ral da Agên cia de
De sen vol vi men to do Nor des te – Ade ne.
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A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 20 de agos to, quan do teve
sua apre ci a ção adi a da para hoje.

Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com o dis -

pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi men to Inter no,
deve ser pro ce di da por es cru tí nio se cre to.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

Peço aos Srs. Se na do res que se en con tram nas
de pen dên ci as da Casa que com pa re çam ao ple ná rio, 
por que es ta mos em pro ces so de vo ta ção se cre ta
para a es co lha do Di re tor-Ge ral da Ade ne.

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u -
sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -

den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.

Exª a pa la vra.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro ape -
nas so li ci tar aos Se na do res do Blo co de Apo io ao Go -
ver no, pela re le vân cia da ma té ria, para que ve nham
ao ple ná rio vo tar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ape lo
do Se na dor Tião Vi a na, do PT do Acre, é para que os
com po nen tes do Blo co com pa re çam ao ple ná rio.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr.
Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto “sim”.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor José Sar ney, agra de ço a V. Exª por me
con ce der ra pi da men te a pa la vra. Sei que, do pon to de 
vis ta do Re gi men to Inter no, isso não é per mi ti do.
Embo ra o Se na dor Edu ar do Su plicy te nha fe i to uma
con si de ra ção a res pe i to do que ocor reu hoje, às 14
ho ras – a pri são de Di o lin da Alves de Sou za, nos sa
que ri da com pa nhe i ra e es po sa de José Ra i nha –, eu
me sin to na obri ga ção de fa zer mais um co mu ni ca do
a Casa.

Se na dor Tião Vi a na, ar ran ca ram suas duas cri -
an ças, que a ela se agar ra vam de ses pe ra da men te.
As cri an ças não ti nham com quem fi car em casa, ti ve -
ram de pe dir so cor ro à ou tra com pa nhe i ra nos sa. Di o -
lin da Alves de Sou za já foi trans fe ri da para ou tra ci da -
de. José Ra i nha tam bém está apri si o na do. Ti ve mos
uma au diên cia com o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e fi -

ze mos um ape lo: é fun da men tal que o Tri bu nal de
Jus ti ça do Esta do de São Pa u lo pro mo va a re mo ção
des se juiz, pois o caso pas sou a ser pes so al! O que
ocor re é uma dis pu ta ini ma gi ná vel! A Jus ti ça, en ca mi -
nha da pelo juiz, está ago ra na por ta do es cri tó rio do
MST, que ren do ar ran car à for ça Ro ber to Ra i nha e ou -
tros com pa nhe i ros que tam bém es tão com man da do
de pri são.

Vai ha ver mu i ta con fu são, Sr. Pre si den te. Se al -
guém pen sa que re sol ve rá o pro ble ma des sa for ma,
está mu i to en ga na do! Não va mos ace i tar que ma tem
li de ran ças do Mo vi men to dos Sem-Ter ra no Esta do
de Ala go as ou em qual quer par te do Bra sil, nem que
os pren dam des sa for ma! Então, peço, por fa vor, que
se faça um ape lo ao Tri bu nal de Jus ti ça de São Pa u lo.
Ti ve mos uma au diên cia no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, e é mu i to im por tan te que esse pro ble ma seja re -
sol vi do.

As mu lhe res aqui pre sen tes e que são mães po -
dem ima gi nar qual o sen ti men to apre en di do des te
fato: dois fi lhos agar ram-se à mãe, que é ar ran ca da
pela po lí cia e trans fe ri da para a pri são em ou tra ci da -
de! Isso não pode ser vis to como algo co mum, por que 
não é. For ma ção de qua dri lhas quem faz são ou tros!
Uma mãe de fa mí lia ser apri si o na da da for ma como
foi, o pai pre so em ou tro Mu ni cí pio dis tan te, e as cri -
an ças não te rem com quem fi car em casa, isso não
pode acon te cer!

Agra de ço, Sr. Pre si den te, que V. Exª te nha me
con ce di do a pa la vra pela or dem. Eu não po dia de i xar
de re gis trar esse fato. Isso não vai fi car as sim! É pior,
por que as co i sas não se re sol vem des se je i to!

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta mos
em pro ces so de vo ta ção, mas, como o nos so quo rum
é ba i xo, es ta mos aguar dan do os Srs. Se na do res vi -
rem ao ple ná rio. Peço a V. Exª que seja bre ve.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, se rei mu i to
bre ve. O caso da com pa nhe i ra Di o lin da agri de a toda
a so ci e da de bra si le i ra. Há um sen ti men to de so li da ri -
e da de de quem acom pa nha esse caso. As pa la vras
da Se na do ra He lo í sa He le na tra du zem o sen ti men to
de so li da ri e da de a fa vor de uma re for ma agrá ria efe ti -
va no Bra sil.

Sin to-me tam bém mu i to sen si bi li za do com essa
ma té ria. Acom pa nho a de ci são ju di ci al so bre o caso e 
en ten do, com cla re za, que é uma de ci são de um juiz
mo vi da pela emo ção e des lo ca da no tem po e no es -
pa ço. O fato ocor reu há mu i to tem po, mas se ado ta
uma de ci são como se tra tas se de fato re cen te, ocor ri -
do em tem po real.

Pen so que seja uma ma té ria de gran de re le vân -
cia. Há uma sen si bi li da de das au to ri da des do Go ver -
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no, o caso já foi co mu ni ca do ao Mi nis tro da Jus ti ça,
que pe diu sen si bi li da de e in ter fe rên cia no caso.

E tomo a li ber da de de so li ci tar a V. Exª, como
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal e do Se na do Fe -
de ral, que ma ni fes te nos sa pre o cu pa ção com pos sí -
ve is con se qüên ci as em de cor rên cia da ati tu de ju di ci -
al. E V. Exª, cer ta men te, sem in tro mis são em ou tro

Po der, po de rá ape lar à sen si bi li da de do Pre si den te
do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de São Pa u lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – To das as
Srªs e os Srs. Se na do res já vo ta ram. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)
Está en cer ra da a vo ta ção.
(Pro ce de-se à apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 34 Srs. Se na do res, e NÃO, 18.

Hou ve 02 abs ten ções
To tal: 54 vo tos
Foi apro va da a in di ca ção
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

pro põe a in clu são, ex of fi cio, da Men sa gem nº 117,
de 2003. (Pa u sa.)

Item ex tra pa u ta

MENSAGEM Nº 117, DE 2003
(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)

Men sa gem nº 117, de 2003 (nº 200/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Luiz Au -
gus to Sa int-Bris son de Ara ú jo Cas tro, Mi nis tro de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,

para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil pe ran te os Esta dos Uni dos Me xi ca nos, exer -
cer o de Emba i xa dor do Bra sil pe ran te a Re pú bli ca de 
Be li ze.

Em dis cus são o Pa re cer nº 1.022, de
2003-CRE, fa vo rá vel. (Pa u sa.)

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

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li -
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi -
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Pre si dên cia de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa que pre pa re o com pu ta dor de vo ta ção. (Pa u sa.)

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -

cer ra da a vo ta ção
(Pro ce de-se a apu ra ção)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO 7.

Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 57 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Luiz Au gus to Sa -

int-Bris son de Ara ú jo Cas tro.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 55, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 55, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, que mo di fi ca o ca put  do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli -
ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363, do Re gi men to Inter no, 
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses -
sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus são,
em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to. Trans cor re,
hoje, a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -

no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas,
em fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das as si na das por um
ter ço, no mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2001 (nº 333/99, na Casa
de ori gem), que al te ra a Lei nº 9.279, de 14
de maio de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga -
ções re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al, ten do

Pa re cer sob nº 1.141, de 2003, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

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

Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de
emen das, o Subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2001 

(Nº 333, de 1999, na Casa de ori gem).

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga ções 
re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 183, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 202 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 183 ................................................
..............................................................
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Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 184 ................................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 185 ................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 187 ................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 188. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)
Art. 189..................................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 190. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 191 ................................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.
....................................................“(NR)
“Art. 192. ...............................................
 .............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.” (NR)

“Art. 193. Usar in di ca ção ge o grá fi ca
em pro du to, re ci pi en te, in vó lu cro, cin ta, ró tu -
lo, fa tu ra, cir cu lar, car taz ou em ou tro meio
de di vul ga ção ou pro pa gan da, mes mo que
acom pa nha da de ter mos re ti fi ca ti vos, tais
como, “tipo”, “es pé cie”, “gê ne ro, “sis te ma,
“se me lhan te, “su ce dâ neo”, “idên ti co”, ou
equi va len te, não res sal van do a ver da de i ra
pro ce dên cia ou ori gem do pro du to:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de in di ca -
ção ge o grá fi ca para vi nhos e des ti la dos,
não se apli ca rá a res sal va da ver da de i ra
pro ce dên cia pre vis ta nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 194. ...............................................

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 qua -
tro) anos, e mul ta

.....................................................” (NR
“Art. 195. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua -

tro) anos, e mul ta.
.....................................................”(NR)

“Art. 196. As pe nas pre vis tas nos Ca pí -
tu los I, II, III e V des te Tí tu lo se rão au men ta -
das de um ter ço à me ta de se:

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

“Art. 202. Nos cri mes a que se re fe re
este Tí tu lo, po de rá o juiz, a re que ri men to do 
Mi nis té rio Pú bli co, da au to ri da de po li ci al ou
do ti tu lar do di re i to vi o la do:

I – de ter mi nar a apre en são da to ta li da -
de dos bens que in cor po rem vi o la ções de
di re i tos de pro pri e da de in dus tri al, além dos
equi pa men tos, su por tes, ma tri zes, mol des,
ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is em pre ga dos,
quan do es tes se des ti na rem, prin ci pal men -
te, à prá ti ca do ilí ci to;

II – de ter mi nar a des tru i ção de to dos
os bens que in cor po rem a vi o la ção do di re i -
to de pro pri e da de in dus tri al ao pro la tar a
sen ten ça ou, a qual quer mo men to, res sal va -
da a pos si bi li da de de se pre ser var o cor po
de de li to, quan do não hou ver im pug na ção
quan to à ili ci tu de dos bens ou a ação pe nal
não pu der ser ini ci a da por fal ta de de ter mi -
na ção de quem seja o au tor do ilí ci to;

III – de ter mi nar o per di men to dos equi -
pa men tos, su por tes e ma te ri a is apre en di dos 
que se des ti nem, prin ci pal men te, à pro du -
ção dos bens que in cor po rem a vi o la ção do
di re i to de pro pri e da de in dus tri al.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor 90 (no ven ta) dias 
após a sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 101, de 2002 (nº 3.468/2000, na
Casa de ori gem), que ins ti tui o ano de 2002
como “Ano do Edu ca dor” e dá ou tras pro vi -
dên ci as, ten do
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Pa re cer sob nº 1.072, de 2003, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor He rá cli to
For tes, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Embo ra o pa re cer seja fa vo rá vel, o pro je to de lei
se re fe re ao ano de 2002. Por tan to, con si de ro-o pre ju -
di ca do, se o Ple ná rio as sim apro var.

To dos os Srs. Se na do res es tão de acor do? (Pa u sa.)
A ma té ria vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2000

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
132, de 2000, de au to ria do Se na dor Arlin do 
Por to, que al te ra o De cre to-Lei nº 1.001, de
21 de ou tu bro de 1969 – Có di go Pe nal Mi li -
tar e o De cre to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu -
bro de 1969 – Có di go de Pro ces so Pe nal
Mi li tar (com pe tên cia do Tri bu nal do Júri para 
cri mes do lo sos con tra a vida pra ti ca dos con -
tra ci vil, por mi li ta res dos Esta dos, do Dis tri -
to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os), ten do

Pa re cer sob nº 1.135, de 2003, da Co -
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

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

Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de
emen das, o Subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, nos ter mos do art. 284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2000

Alte ra os De cre tos-lei nºs 1.001 e
1.002,de 21 de ou tu bro de 1969, para de fi -
nir a com pe tên cia do foro mi li tar.

O Con gres so De cre ta:

Art. 1º O art. 9º dos De cre tos-Lei nº1.001 e
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969, Có di go Pe nal Mi li -
tar, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art.9º....................................................
..............................................................
II – os cri mes pre vis tos nes te Có di go e 

os pre vis tos na le gis la ção pe nal, quan do
pra ti ca dos:

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Os cri mes de que tra -

ta este ar ti go, quan do do lo sos con tra a vida
e co me ti dos por mi li ta res dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os con tra ci vil,
se rão de com pe tên cia do Tri bu nal do Júri.“

Art. 2º A alí nea c do art. 10. do De cre to–Lei nº
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 , Có di go de Pro -
ces so Pe nal Mi li tar pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art.10. ..................................................
..............................................................
c) em vir tu de de re qui si ção do juiz au -

di tor ou do Mi nis té rio Pu bli co “(NR)”.

Art 3º O art. 82 do De cre to–Lei  nº 1.002, de
21 de ou tu bro de 1969, Có di go de Pro ces so Mi li tar,
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção e acres ci do 
de um § 2º pas san do a § 1º o atu al pa rá gra fo úni co:

“Art .82. O foro mi li tar é es pe ci al e a
ele es tão su je i to , em tem po de paz:

§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida
pra ti ca dos con tra ci vil , na for ma a vida pra -
ti ca dos con tra ci vil , na for ma do dis pos to
no art. 9º do De cre to–Lei nº 1.001, de 21 de
ou tu bro de 1969, Có di go Pe nal Mi li tar dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri -
os, a Jus ti ça Mi li tar, ou vi do o Mi nis té rio Pu -
bli co, en ca mi nha rá os  au tos do in qué ri to
po li ci al–mi li tar ao Tri bu nal do Júri.”(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 383, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 383, de 2003 (nº
1.060/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do de Extra di ção
en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul, con -
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clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10 de de zem -
bro de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.124, 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 Edu ar do Aze re do.

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

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

É o se guin te o pro je to apro va do

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº  383, DE 2003

(Nº 1.060/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

 Apro va o tex to do Acor do de Extra -
di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co -
sul, con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em 10
de de zem bro de 1998.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do de
Extra di ção en tre os Esta dos Par tes do Mer co sul,
con clu í do no Rio de Ja ne i ro, em10 de de zem bro de
1998.

§ 1º Na apli ca ção do tex to do re fe ri do Acor do
pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, es pe ci al men te o
ar ti go V, cabe ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pro ces -
sar e jul gar a ex tra di ção so li ci ta da por Esta do es tran -
ge i ro, bem como apre ci ar o ca rá ter da in fra ção, con -
for me suas re gras e pro ce di men tos in ter nos de de ci -
são e sua in ter pre ta ção dos fa tos que fun da men tam o 
pe di do de ex tra di ção, nos ter mos da le gis la ção bra si -
le i ra.

§ 2º Fi cam su je i tos a apro va ção do Con gres so
Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul tar em re vi -
são do re fe ri do Acor do, bem como qua is quer ajus tes
com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art. 49 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou com -
pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

(*) O tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca do no DSF de 8-7-2003

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 384, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 384, de 2003 (nº
951/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do XXI Pro to co lo Adi ci o nal ao
Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca nº
35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta dos 
Par tes do Mer ca do Co mum do Sul – Mer co -
sul, e o Go ver no da Re pú bli ca do Chi le, as si -
na do em 19 de ou tu bro de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.125, 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 João
Ca pi be ri be.

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

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

É o se guin te o pro je to apro va do

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 384, DE 2003

(Nº 951/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do XXI Pro to co lo adi -
ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção
Eco nô mi ca nº 35, ce le bra do en tre os Go -
ver nos dos Esta dos Par tes do Mer ca do
Co mum do Sul – MERCOSUL, e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em
18 de ou tu bro de 1999.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do XXI Pro to co lo
Adi ci o nal ao Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca
nº 35, ce le bra do en tre os Go ver nos dos Esta dos Par -
tes do Mer ca do Co mum do Sul – MERCOSUL, e o
Go ver no da Re pú bli ca do Chi le, as si na do em 19 de
ou tu bro de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer ato que pos sam re sul -
tar em re vi são do re fe ri do pro to co lo, bem como qua is -
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quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in -
ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

(*) O tex to do Pro to co lo Adi ci o nal en con tra-se pu bli ca do no DSF
de 8-7-2003

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 386, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 386, de 2003 (nº
1.663/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do de Sede en tre 
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra -
ções Tri bu tá ri as, ce le bra do em San ti a go do
Chi le, em 3 de abril de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.126, 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
Gil ber to Mes tri nho.

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

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

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

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 386, DE 2003

(Nº 1.663/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to de Acor do de Sede
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ce le bra do em
San ti a go do Chi le, em 3 de abril de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to de Acor do de Sede

en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, 
ce le bra do em San ti a go do Chi le, em 3 de abril de
2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são ou al te ra ção do re fe ri do Acor do,
bem como qua is quer ajus tes com ple men ta res que,
nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, acar re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo -
sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

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

(*) O tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca do no DSF de
11-7-2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 387, de 2003 (nº
1.840/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to dos Esta tu tos e Re gu la -
men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi -
nis tra ções Tri bu tá ri as, ado ta do na ci da de do 
Pa na má, em ju lho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.127, 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
Jef fer son Pé res.

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

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

Em vo ta ção.

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

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2003

(Nº 1.840/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to dos Esta tu tos e Re -
gu la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ado ta do na
ci da de do Pa na má em ju lho de 2000.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to dos Esta tu tos e Re -
gu la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra -
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ções Tri bu tá ri as, ado ta do na ci da de do Pa na má, em
ju lho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do tex to, bem como qua is -
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in -
ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

(*) O tex to dos Esta tu tos e Re gu la men tos en con tram-se pu bli ca -
dos no DSF de 11-7-2003

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 389, de 2003 (nº
2.307/2002, 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 o Pro -
vi men to de Ca pa ci da de Espa ci al, ce le bra do
no Rio de Ja ne i ro, em 8 de maio de 2001,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.128, 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 Mar co
Ma ci el.

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

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

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

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

É o se guin te o pro je to apro va do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 389, DE 2003

(Nº 2.307/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
para o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa -

ci al, ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, em 8 de 
maio de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca Argen ti na para o Pro vi men to de Ca -
pa ci da de Espa ci al, ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, em 8 
de maio de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA ARGENTINA PARA O
PROVIMENTO DE CAPACIDADE ESPACIAL

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
(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Con si de ran do os for tes la ços de ami za de en tre

os Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e da
Re pú bli ca Argen ti na;

Re co nhe cen do o di re i to so be ra no de am bas as
Par tes de ad mi nis trar e re gu lar suas co mu ni ca ções
via sa té li te;

Cons ci en tes dos be ne fí ci os mú tu os de ri va dos
do es ta be le ci men to de um acor do re la ti vo ao aces so
ao mer ca do de pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al
em cada pais con for me as suas res pec ti vas leis e re -
gu la men tos na ci o na is e os com pro mis sos in ter na ci o -
na is;

Le van do em con ta as dis po si ções do Arti go 42
da Cons ti tu i ção da União Inter na ci o nal de Te le co mu -
ni ca ções (UIT), ado ta da na ci da de de Ge ne bra em 22 
de de zem bro de 1992, e suas mo di fi ca ções, com re la -
ção aos “Acor dos Espe ci a is”;

De acor do com as dis po si ções do Arti go S9 do
Re gu la men to de Ra di o co mu ni ca ções da UIT;

Re co nhe cen do as opor tu ni da des que sur gem
do Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, as ne ces si da des
cres cen tes do se tor de co mu ni ca ções por sa té li te e o
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in te res se pú bli co no de sen vol vi men to des tes ser vi -
ços; e

A fim de es ta be le cer as con di ções para o pro vi -
men to co mer ci al de ca pa ci da de es pa ci al na Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil (do ra van te Bra sil) e na Re pú -
bli ca Argen ti na (do ra van te Argen ti na),.na for ma de fi -
ni da nes te Acor do;

Acor dam o se guin te:

ARTIGO lº
De fi ni ções

No pre sen te Acor do, apli cam-se as se guin tes
de fi ni ções:

1. Admi nis tra ção: qual quer de par ta men to ou
ór gão go ver na men tal res pon sá vel pelo cum pri men to
das obri ga ções as su mi das na Cons ti tu i ção, na Con -
ven ção e nos Re gu la men tos Admi nis tra ti vos da
União Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – UIT.

2. Ca pa ci da de Espa ci al ou fa ci li da des via sa -
té li te, do ra van te de no mi na das Ca pa ci da de Espa -
ci al: são os re cur sos de ór bi ta e es pec tro ra di o e lé tri -
co ofe re ci dos, res pec ti va men te, no Bra sil, pela ex plo -
ra do ra de sa té li te às con ces si o ná rías, per mis si o ná ri -
as ou au to ri za das ou, na Argen ti na, pelo pro ve dor de
fa ci li da des via sa té li te aos li cen ci a dos, per mis si o ná ri -
os ou au to ri za dos;

3. Esta ção Espa ci al: sig ni fi ca a es ta ção lo ca li -
za da em um ob je to que está si tu a do, que se pre ten de
si tu ar ou que te nha es ta do si tu a do além da ma i or par -
te da at mos fe ra ter res tre;

4. Esta ção Ter re na: sig ni fi ca a es ta ção lo ca li za -
da so bre a su per fi cie da Ter ra ou den tro da at mos fe ra
ter res tre que se co mu ni ca com uma ou mais es ta ções 
es pa ci a is ou, ain da, com uma ou mais es ta ções do
mes mo tipo, por meio de um ou mais sa té li tes re fle to -
res ou ou tros ob je tos no es pa ço;

5. Li cen ça : sig ni fi ca o di re i to ou a au to ri za ção
para pro ver ca pa ci da de es pa ci al;

6. Pro ve dor de fa ci li da des via sa té li te ou ex -
plo ra do ra de sa té li te: é o ti tu lar da Li cen ça de uma
das Au to ri da des de Apli ca ção para pro ver ca pa ci da -
de es pa ci al;

7. Rede de Sa té li te: sig ni fi ca um sis te ma de sa -
té li tes ou par te de um sis te ma de sa té li tes que cons ta
de um úni co sa té li te e as es ta ções ter re nas as so ci a -
das;

8. Sa té li te : sig ni fi ca uma es ta ção es pa ci al que
pro va ca pa ci da de es pa ci al;

9. Sa té li te Argen ti no: é o sa té li te ge o es ta ci o -
ná rio com Li cen ça da Argen ti na, cujo pro ce di men to
de co or de na ção e no ti fi ca ção jun to à União Inter na ci -

o nal de Te le co mu ni ca ções é re a li za do pela Argen ti -
na;

10. Sa té li te Bra si le i ro: é o sa té li te ge o es ta ci o -
ná rio com Li cen ça do Bra sil, cujo pro ce di men to de
co or de na ção e no ti fi ca ção jun to à União Inter na ci o nal 
de Te le co mu ni ca ções é re a li za do pelo Bra sil;

11. Sis te ma de Sa té li tes: sig ni fi ca um sis te ma
es pa ci al que com pre en de um ou vá ri os sa té li tes ar ti fi -
ci a is da Ter ra;

12. Ser vi ço Fixo por Sa té li te (SFS): sig ni fi ca
qual quer si nal de ra di o co mu ni ca ções que é trans mi ti -
do e/ou re ce bi do por es ta ções ter re nas, lo ca li za das
em po si ções fi xas es pe cí fi cas ou em qual quer pon to
fixo em uma área es pe cí fi ca, uti li zan do um ou mais
sa té li tes e in clui os en la ces de ali men ta ção para ou -
tros ser vi ços de ra di o co mu ni ca ção es pa ci al;

13. Dí rect to Home (DTH) : são si na is de ra di o -
co mu ni ca ções co di fi ca dos uni di re ci o na is que são
trans mi ti dos por sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos
para re cep ção di re ta por par te dos as si nan tes. No
Bra sil, tra ta-se do Ser vi ço de Dis tri bu i ção de Si na is
de Te le vi são e de Áu dio por Assi na tu ra via Sa té li te.
Na Argen ti na, tra ta-se de um Ser vi ço Com ple men tar
de Ra di o di fu são.

ARTIGO 2º
Fi na li da des

As fi na li da des do pre sen te Acor do são:
1. Fa ci li tar o pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al

no Bra sil e na Argen ti na por meio de sa té li tes co mer -
ci a is bra si le i ros ou ar gen ti nos, co or de na dos em con -
for mi da de com o Re gu la men to de Ra di o co mu ni ca -
ções da UIT; e

2. Esta be le cer as con di ções e os cri té ri os téc ni -
cos para o pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al no
Ser vi ço Fixo por Sa té li te, in clu si ve DTH, da for ma
como es tão de fi ni dos nes te Acor do, por meio de sa té -
li tes bra si le i ros e ar gen ti nos.

ARTIGO 3º
Enti da des de Apli ca ção

As en ti da des en car re ga das de apli car este
Acor do, do ra van te de no mi na das as “Au to ri da des de
Apli ca ção”, se rão, pelo Bra sil, a Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções e, pela Argen ti na, a Se cre ta ria de
Co mu ni ca ções.

ARTIGO 4º
Con di ções de Uso

1. Em con for mi da de com este Acor do e es pe ci -
al men te com o item 2 do Arti go 1º:
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1.1 Será per mi ti do aos sa té li tes ar gen ti nos pro -
ve rem ca pa ci da de es pa ci al até, des de e den tro do
Bra sil, con for me as dis po si ções das leis e re gu la men -
tos bra si le i ros.

1.2 Será per mi ti do aos sa té li tes bra si le i ros pro -
ve rem fa ci li da des via sa té li te até, des de e den tro da
Argen ti na, con for me as dis po si ções das leis e re gu la -
men tos ar gen ti nos.

2. Para os fins des te Acor do, as Par tes con cor -
dam que as en ti da des com Li cen ça do Bra sil ou da
Argen ti na que ope ram sa té li tes co mer ci a is po dem ser 
es ta be le ci das com par ti ci pa ção pú bli ca ou pri va da
em con for mi da de com as dis po si ções le ga is e re gu la -
do ras de cada país.

3. O di re i to de ex plo ra ção de sa té li te es tran ge i ro 
re que ri do no Bra sil e a au to ri za ção para o pro vi men to
de fa ci li da des via sa té li te por meio de sa té li te não ar -
gen ti no re que ri da na Argen ti na se rão ou tor ga dos em
apli ca ção aos itens 1.1 e 1.2 des te Arti go.

4. Os pro ve do res de fa ci li da des via sa té li te ou as 
ex plo ra do ras de sa té li te de vem cum prir as leis e re gu -
la men tos apli cá ve is.

5. Cada Par te apli ca rá suas leis e re gu la men tos
de ma ne i ra trans pa ren te e não dis cri mi na tó ria ao em -
pre go de sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos e a to das
as en ti da des que so li ci tem uma Li cen ça para pro ver
ca pa ci da de es pa ci al por meio de sa té li tes bra si le i ros
ou ar gen ti nos.

6. As Li cen ças para o pro vi men to de ca pa ci da de 
es pa ci al se rão emi ti das tão efi ci en te e ex pe di ta men te 
quan to seja pos sí vel pe las Au to ri da des de Apli ca ção.

7. O não cum pri men to das leis e dos re gu la men -
tos apli cá ve is de uma das Par tes pode re sul tar ha re -
vo ga ção da Li cen ça emi ti da pela Au to ri da de de Apli -
ca ção cor res pon den te.

8. Ne nhu ma dis po si ção des te Acor do será in ter -
pre ta da como res tri ção pro vi só ria ou per ma nen te so -
bre o nú me ro de:

8.1 Sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos no SFS e
no DTH que pos sam trans mi tir para, des de e/ou den -
tro do Bra sil ou da Argen ti na, nas con di ções es ta be le -
ci das nes te Acor do.

8.2 Enti da des que te nham re ce bi do uma Li cen -
ça no Bra sil para pro ver ca pa ci da de es pa ci al nc SFS
e no DTH por meio de sa té li tes ar gen ti nos.

8.3 Enti da des que te nham re ce bi do uma Li cen -
ça na Argen ti na para pro ver fa ci li da des via sa té li te no
SFS e no DTH por meio de sa té li tes bra si le i ros.

8.4 Esta ções ter re nas para trans mi tir ou re ce ber 
si na is no SFS e no DTH até, des de e/ou den tro do

Bra sil e da Argen ti na, por meio de sa té li tes bra si le i ros 
ou ar gen ti nos.

9. As Au to ri da des de Apli ca ção per mi ti rão que
os si na is do SFS e do DTH se jam ofe re ci dos di re ta -
men te às es ta ções ter re nas por meio de sa té li tes
bra si le i ros ou ar gen ti nos, sem re que rer a re trans -
mis são por meio de um sis te ma via sa té li te in ter me -
diá rio ou por meio de uma es ta ção ter re na in ter me -
diá ria.

10. Os si na is do SFS e do DTH po dem ser
trans mi ti dos e/ou re ce bi dos en tre uma das Par tes e
ter ce i ros pa í ses por meio de sa té li tes bra si le i ros e
ar gen ti nos. A trans mis são e/ou re cep ção de tais si -
na is até ou des de ter ce i ros pa í ses es ta rão su je i tas
às leis e re gu la men tos per ti nen tes de cada Par te,
apli ca das de ma ne i ra não dis cri mi na tó ria e trans pa -
ren te.

ARTIGO 5º
Co or de na ção de Fre qüên ci as na UIT

1. O Re gu la men to de Ra di o co mu ni ca ções da
ULT é a base da co or de na ção de fre qüên ci as das re -
des de sa té li te.

2. Em qual quer caso, de po is que uma Par te te -
nha ini ci a do os pro ce di men tos de co or de na ção e no ti -
fi ca ção re que ri dos con for me o Re gu la men to de Ra di o -
co mu ni ca ções da UIT, as Par tes se en car re ga rão, de
boa fé, da co or de na ção dos sa té li tes per ti nen tes de
modo opor tu no, co o pe ra ti vo e mu tu a men te ace i tá vel.

3. As Par tes acor dam que os pro ce di men tos de
co or de na ção téc ni ca se rão con du zi dos a fim de efe tu -
ar o uso mais efi caz dos re cur sos de ór bi ta e es pec tro
ra di o e lé tri co e acor dam co la bo rar na co or de na ção
téc ni ca de no vas re des de sa té li te para sa tis fa zer as
cres cen tes ne ces si da des de co mu ni ca ções na ci o na -
is e in ter na ci o na is do se tor de sa té li tes de cada país.

2. O uso das fa i xas de fre qüên ci as in di ca das no
pri me i ro pa rá gra fo des te ar ti go deve ser efe tu a do em
con for mi da de com as leis, os re gu la men tos e os pro -
ce di men tos do Bra sil e da Argen ti na, com o Re gu la -

26696 Qu in ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    187ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



men to de Ra di o co mu ni ca ções da UIT, com as con di -
ções es ti pu la das no pre sen te Acor do, e com as res -
pec ti vas ta be las na ci o na is de atri bu i ção de fa i xas de
fre qüên ci as. Deve ser ob ser va do que, em al gu mas fa -
i xas de fre qüên ci as, será ne ces sá ria uma pré via co -
or de na ção com os sis te mas que atu al men te ope ram
nes tas fa i xas.

3. As Au to ri da des de Apli ca ção po de rão mo di fi -
car as fa i xas de fre qüên ci as in di ca das no item 1 des te 
Arti go por mú tuo con sen ti men to.

ARTIGO 7º
Pro ce di men tos de Co or de na ção Téc ni ca

1. Ne nhu ma dis po si ção des te Acor do afe ta rá os
di re i tos e as obri ga ções de uma Par te com res pe i to
às con sig na ções de fre qüên ci as e às po si ções or bi ta -
is as so ci a das que já lhe te nham sido con sig na das em 
con for mi da de com o Re gu la men to de Ra di o co mu ni -
ca ções da UIT, in clu in do os Apên di ces S30, S30A e
S30B.

2. Ne nhu ma dis po si ção des te Acor do afe ta rá os
di re i tos e as obri ga ções de uma Par te com res pe i to à
co or de na ção téc ni ca de fre qüên ci as e às po si ções or -
bi ta is as so ci a das dos sa té li tes da ou tra Par te ou de
ter ce i ros pa í ses não abran gi das por este Acor do, em
con for mi da de com o Re gu la men to de Ra di o co mu ni -
ca ções da UIT.

3. Os sa té li tes ar gen ti nos ou bra si le i ros que es -
te jam in clu í dos nos pro ce di men tos de co or de na ção e
no ti fi ca ção ou que se en con trem em ope ra ção, em
con for mi da de com as dis po si ções do Re gu la men to
de Ra di o co mu ni ca ções da UIT, con ser va rão tal con -
di ção, in de pen den te men te das dis po si ções do pre -
sen te Acor do.

4. Cada uma das Admi nis tra ções con cor da em
re a li zar o ma i or es for ço para au xi li ar a ou tra Admi nis -
tra ção na co or de na ção téc ni ca de no vas e even tu a is
mo di fi ca ções às atu a is con sig na ções de fre qüên ci as
a re des de sa té li te e po si ções or bi ta is as so ci a das.
Cada Admi nis tra ção co la bo ra rá com os pe di dos da
ou tra Admi nis tra ção, efe tu a dos por meio da UIT, para
a co or de na ção das re des de sa té li te e suas mo di fi ca -
ções, sem pre que es tes pe di dos se jam con sis ten tes
com as re gras e re gu la men tos da UIT e com as re gras 
e re gu la men tos téc ni cos na ci o na is apli cá ve is e que
re sul tem em uma com pa ti bi li da de téc ni ca com as re -
des de sa té li te e sis te mas ter res tres que pos sam ser
afe ta dos.

5. Este Acor do não obri ga as Admi nis tra ções a
re que re rem que al gu ma ex plo ra do ra de sa té li te ou
pro ve dor de fa ci li da des via sa té li te, com li cen ça de
uma das Au to ri da des de Apli ca ção, al te re suas ope -
ra ções em cur so e suas ca rac te rís ti cas téc ni cas para
aco mo dar no vos sa té li tes ar gen ti nos ou bra si le i ros

para o pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al no SFS e
no DTH.

6. Caso ocor ra in ter fe rên cia pre ju di ci al a um sa té li -
te ar gen ti no ou bra si le i ro, a Admi nis tra ção res pon sá vel
pela ou tor ga da li cen ça do sa té li te ou es ta ção ter re na
in ter fe ren te será no ti fi ca da. Ambas as Admi nis tra ções
ana li sa rão a in for ma ção so bre o si nal in ter fe ren te, con -
sul tar-se-ão a res pe i to das pos sí ve is so lu ções e pro cu -
ra rão co lo car-se em con for mi da de com as ações apro -
pri a das para eli mi nar a in ter fe rên cia.

ARTIGO 8º
SFS e DTH

1. Bra sil ace i ta per mi tir que os sa té li tes ar gen ti nos
pro ve jam ca pa ci da de es pa ci al no SFS e no DTH até,
des de e den tro do Bra sil, su je i tos ao cum pri men to das
con di ções es ta be le ci das no Arti go 4º des te Acor do. A
fim de re ce ber uma Li cen ça no Bra sil para pro ver ca pa -
ci da de es pa ci al, nas fa i xas de fre qüên ci as in di ca das no
Arti go 6º des te Acor do, por meio de sa té li tes ar gen ti nos, 
as en ti da des de vem cum prir as leis e os re gu la men tos
bra si le i ros que se jam apli cá ve is.

2. Argen ti na ace i ta per mi tir que os sa té li tes bra -
si le i ros pro ve jam fa ci li da des via sa té li te no SFS e no
DTH até, des de e den tro da Argen ti na, su je i tos ao
cum pri men to das con di ções es ta be le ci das no Arti go
4º des te Acor do. A fim de re ce ber uma Li cen ça na
Argen ti na para pro ver fa ci li da des via sa té li te, nas fa i -
xas de fre qüên ci as in di ca das no Arti go 6º des te Acor -
do, por meio de sa té li tes bra si le i ros, as en ti da des de -
vem cum prir as leis e re gu la men tos ar gen ti nos que
se jam apli cá ve is.

ARTIGO 9º
Co o pe ra ção

As Par tes co o pe ra rão para as se gu rar que se -
jam res pe i ta das as res pec ti vas leis e re gu la men tos
da ou tra Par te, re la ci o na dos com as dis po si ções des -
te Acor do.

ARTIGO 10
Pro pri e da de Estran ge i ra

As dis po si ções apli cá ve is so bre pro pri e da de es -
tran ge i ra são aque las de fi ni das pe las leis e re gu la -
men tos de cada uma  das Par tes.

ARTIGO 11
Exce ção de Se gu ran ça

O pre sen te Acor do não im pe di rá a apli ca ção,
por qual quer das Par tes, de me di das que con si de rem
ne ces sá ri as para a pro te ção de seus in te res ses de
se gu ran ça ou o cum pri men to de suas obri ga ções em
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vir tu de da Car ta das Na ções Uni das com res pe i to à
ma nu ten ção ou à res ta u ra ção da paz ou à se gu ran ça
in ter na ci o nal.

ARTIGO 12
Mo di fi ca ção do Acor do

Este Acor do pode ser mo di fi ca do por mú tuo
con sen ti men to es cri to das Par tes. As mo di fi ca ções
en tra rão em vi gor se gun do o dis pos to no Arti go 13.

ARTIGO 13
Entra da em Vi gor e Du ra ção

O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor no mo men -
to da re cep ção da úl ti ma no ti fi ca ção me di an te as qua -
is as Par tes co mu ni quem o cum pri men to dos re qui si -
tos pre vis tos em suas le gis la ções in ter nas e terá du -
ra ção in de ter mi na da.

ARTIGO 14
Encer ra men to do Acor do

Este Acor do pode ser en cer ra do por mú tuo con -
sen ti men to das Par tes ou por ma ni fes ta ção de uma
das Par tes efe tu a da por no ti fi ca ção es cri ta a ou tra
Par te. Essa no ti fi ca ção de en cer ra men to sur ti rá efe i to 
6 (seis) me ses após o re ce bi men to da no ti fi ca ção.

Fe i to no Rio de Ja ne i ro, em 8 de maio de 2001,
em dois exem pla res ori gi na is, nas lín guas por tu gue sa 
e es pa nho la, sen do am bos igual men te au tên ti cos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 390, de 2003 (nº
2.309/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Pro to co lo Adi ci o nal
ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli -
ca ções Pa cí fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as
Espa ci a is 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 re la ti vo à Con ces são de Re ci pro -
ci da de na Aqui si ção de Equi pa men tos para
a Co o pe ra ção Espa ci al, ce le bra do em Bu e -
nos Ai res, em 14 de agos to de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.129, 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 Mar co
Ma ci el.

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

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

Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

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

É o se guin te o pro je to apro va do

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 390, DE 2003

(Nº 2.309/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do “Pro to co lo Adi ci -
o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção
em Apli ca ções Pa ci fi cas da Ciên cia e
Tec no lo gi as Espa ci a is 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 re la ti vo à
Con ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si -
ção de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção 
Espa ci al”, ce le bra do em Bu e nos Ai res,
em 14 de agos to de 2001.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do “Pro to co lo Adi ci -
o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca -
ções Pa ci fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as Espa ci a is
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 re la ti vo à Con ces -
são de Re ci pro ci da de na Aqui si ção de Equi pa men tos 
para a Co o pe ra ção Espa ci al”, ce le bra do em Bu e nos
Ai res, em 14 de agos to de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio  na ci o nal.

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

(*) O tex to do Pro to co lo Adi ci o nal en con tra-se pu bli ca do no DSF,
de 18/07/2003

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 391, de 2003 (nº
2.311/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Con vê nio 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 so bre
Assis tên cia aos Na ci o na is de cada uma das 
Par tes que se en con trem em Ter ri tó rio de
Esta dos nos qua is não haja Re pre sen ta ção
Di plo má ti ca ou Con su lar de seus Res pec ti -
vos Pa í ses, ce le bra do em Bu e nos Ai res, em 
14 de agos to de 2001, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.130, 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
Edu ar do Aze re do.

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

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

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

É o se guin te o pro je to apro va do

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2003

(Nº 2.311/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Con vê nio 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
so bre Assis tên cia aos Na ci o na is de cada 
uma das par tes que se en con trem em
Ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja
Re pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar
de seus res pec ti vos Pa í ses, ce le bra do
em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de
2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Con vê nio 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 so bre a Assis tên cia
aos Na ci o na is de cada uma das Par tes que se en con -
trem em Ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja Re -
pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar de seus Res -

pec ti vos Pa í ses, ce le bra do em Bu e nos Ai res, em 14
de agos to de 2001.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
re sul tar em re vi são do re fe ri do Con vê nio, bem como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

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

(*) O tex to do Con ve nio en con tra-se pu bli ca do no  DSF, de
18-7-2003  

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

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 Srs. 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, 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.

Tem a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vem a este ple ná rio,
para vo ta ção de fi ni ti va, o re que ri men to que pro põe a
in di ca ção do nome de Sér gio Vi e i ra de Mel lo para o
Prê mio No bel da Paz.

Mu i to já se fa lou, Sr. Pre si den te, mas cre io que
faz mu i to bem o Ple ná rio do Se na do vo tar, por una ni -
mi da de, essa ma té ria. Pen so ser mu i to di fí cil en con -
trar na his tó ria da hu ma ni da de um fato se me lhan te a
esse, em que uma pes soa te nha mor ri do a ser vi ço da
ca u sa da li ber da de. Quem mor reu ali não foi o Emba i -
xa dor bra si le i ro, mas um ci da dão do mun do aten den -
do a um com pro mis so as su mi do pela ONU na de ter -
mi na ção da bus ca pela paz no Ori en te. 

Estra nha é a sua his tó ria. Fi lho de em ba i xa dor,
pre pa ra do pelo pai para ser em ba i xa dor, ven do o seu
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pai cas sa do, viu frus tra da sua idéia de tor nar-se em -
ba i xa dor, mas não do que é ser em ba i xa dor. Na ver -
da de, após in gres sar e fa zer car re i ra na ONU, veio a
de sem pe nhar as fun ções mais im por tan tes, sig ni fi ca -
ti vas e pró xi mas à ati vi da de de um em ba i xa dor, tan to
que nos úl ti mos anos, para as ta re fas mais sig ni fi ca ti -
vas e res pon sá ve is, para as qua is a pre sen ça da
ONU se fa zia fun da men tal, era de sig na do o nos so
em ba i xa dor. Não por que re pre sen tas se o Bra sil, não
por que ti ves se al guém atrás dele, mas pela sua qua li -
da de, va lor, gar ra e pa i xão pela ca u sa da paz e da li -
ber da de.

Na ONU ocor re mu i to isso. Fi quei sa ben do,
após me in for mar so bre a real si tu a ção da que la Orga -
ni za ção, que as Na ções Uni das pos sui um cor po de
fun ci o ná ri os apa i xo na dos, exem pla res, que, por per -
cor re rem o mun do, ve rem a mi sé ria, a fome e as in jus -
ti ças so ci a is, pas sa ram a lu tar por ela e a de fen der os
di re i tos in ter na ci o na is, como se eles se sen tis sem
co-res pon sá ve is por efe ti va men te en con trar um ca mi -
nho para a paz no mun do.

O nos so ir mão, o gran de com pa nhe i ro Sér gio
Vi e i ra de Mel lo, en tre tan to era o mais im por tan te, era
o mais sig ni fi ca ti vo, o mais res pe i ta do e o que ti nha
mais cre di bi li da de. Era ele que de ti nha au to ri da de, li -
de ran ça. Fa la va-se no seu nome para fu tu ro Se cre tá -
rio-Ge ral da ONU; fa la va-se no seu nome para to das
as mis sões que se abri am, no de si de ra to do seu cum -
pri men to. E esta, in dis cu ti vel men te, foi a mais di fí cil, a
mais do lo ro sa, a mais res pon sá vel mis são que S. Sª
de sem pe nhou até o fim. Sér gio Vi e i ra de Mel lo mor -
reu a ser vi ço da paz; mor reu como ci da dão do mun -
do, bus can do a paz no mun do.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro crer, nada mais
ló gi co e nada mais jus to, pri me i ro, que esta Casa se
ma ni fes te jun to a quem de com pe tên cia, para de fen -
der essa tese; se gun do, nada mais jus to que, pelo
mun do afo ra, bus que-se le var adi an te essa idéia,
para que as Câ ma ras de Ve re a do res, as Assem bléi as 
Le gis la ti vas e Orga ni za ções de pa í ses pos sam se or -
ga ni zar para bus car uma fór mu la de fa zer com que
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, ci da dão do mun do, que mor -
reu pela paz no mun do, ob te nha o prê mio No bel.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pe dro Si -
mon, 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. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar, o Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ini ci a ti va do 
Se na dor Pe dro Si mon re ce beu a aco lhi da unâ ni me
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal. Tra ta-se de uma ho me na gem mais do que jus ta
que o Se na do Fe de ral in di ca para a Aca de mia da No -
ru e ga, que, a cada ano, tem des ta ca do uma pes soa
ou uma ins ti tu i ção pe los es for ços en vi da dos em prol
da paz mun di al.

Em 1999, os Mé di cos Sem Fron te i ras 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 mun do, 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 es co lhi do,
por sua luta em prol da de mo cra cia e dos di re i tos hu -
ma nos no Les te asiá ti 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 do seu Se cre tá -
rio-Ge ral, Kofi Annan, o No bel da Paz em 2001. Os
es for ços do ex-Pre si den te Jimmy Car ter, dos Esta dos 
Uni dos, 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. 

E nada me lhor, Sr. Pre si den te, do que ho me na -
ge ar mos Sér gio Vi e i ra de Mel lo, que se de di cou ex tra -
or di na ri a men te à sua mis são, seja no Ko so vo,seja
nas fron te i ras do Les te asiá ti co, en tre a Ta i lân dia e
pa í ses vi zi nhos, seja no Ti mor Les te ou re cen te men te 
no Ira que, onde, de sig na do por Kofi Annan, es ta va se
em pe nhan do para que o quan to an tes as for ças de
ocu pa ção li de ra das pe los Esta dos Uni dos pu des sem
sair, ace le ran do um pro ces so de le gi ti mi za ção de ele -
i ção de mo crá ti ca pelo pró prio povo do Ira que. 

Eu acre di to, Sr. Pre si den te, que aque les pes so -
as que re sol ve ram ata car a sede do Ira que des fe rin do 
um gol pe mor tal em Sér gio Vi e i ra de Mel lo(*) e ou tros
fun ci o ná ri os da ONU co me te ram um erro gra vís si mo,
so bre tu do quan do ale ga ram al guns que Sér gio Vi e i ra
de Mel lo se ria como que o ho mem nº 1 dos Esta dos
Uni dos. Essa afir ma ção não con diz de ma ne i ra al gu -
ma com a ver da de, tan to é que Sér gio Vi e i ra de Mel lo
ex ter nou sua opi nião pou cos dias an tes de ser mor to,
di zen do que as tro pas de ocu pa ção de ve ri am sair do
país o mais ra pi da men te pos sí vel. E quan do ques ti o -
na do a res pe i to do sen ti men to dos ira qui a nos, S. Exª
dis se: “Eu tam bém não gos ta ria de ver tan tos es tran -
ge i ros em Co pa ca ba na.” 
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Ora, Sr. Pre si den te, essa era a afir ma ção mais
cla ra.

Sr. Pre si den te o prê mio No bel da Paz será con -
ce di do da qui um mês. O Sr. Ste in To en nes son, Di re tor 
do Insti tu to de Pes qui sa pela Paz de Oslo, dis se, há
pou cos dias que não se ria pos sí vel atri bu ir em ca rá ter 
pós tu mo ao Sr. Sér gio Vi e i ra de Mel lo o prê mio No bel
da Paz. Mas gos ta ría mos de re cor dar que o Se cre tá -
rio-Ge ral da ONU Dag Ham mars kjold, que fa le ceu em 
1961, jus ta men te numa mis são de paz na Áfri ca,
quan do seu avião caiu, foi de sig na do Prê mio No bel
da Paz. Já hou ve uma ex ce ção. Quem sabe aque les
que es tão no Insti tu to de Pes qui sa pela Paz, em Oslo,
pos sam con si de rar se ri a men te a pos si bi li da de de
Sér gio Vi e i ra de Mel lo vir a ser pre mi a do? Esse ato te -
ria um re co nhe ci men to de enor me sig ni fi ca do.

Sa be mos que, com apo io de tan tas en ti da des
do Bra sil e do pró prio Go ver no bra si le i ro, a Pas to ral
da Cri an ça tam bém está sen do in di ca da. Esta mos
ven do, pela en tre vis ta de Ste in To en nes son, que ha -
ve ria a pos si bi li da de de até mes mo o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, pela sua luta con tra as in jus ti ças
so ci a is, tam bém vir a ser con si de ra do en tre os 165
can di da tos ao prê mio.

Sr. Pre si den te, te nho a con vic ção, por tudo o
que ocor reu, pela pró pria ho me na gem que o Pre si -
den te Lula pres tou a Sér gio Vi e i ra de Mel lo quan do
da ce ri mô nia de ve ló rio no Pa lá cio da Ci da de, no Rio
de Ja ne i ro, pe ran te a sua fa mí lia, que o Pre si den te
Lula con si de ra ria como um prê mio mais que jus to.
Aliás, res sal to que o ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so fez a mes ma su ges tão de que Sér gio Vi -
e i ra de Mel lo fos se pre mi a do com o No bel da Paz
nes te ano. Por tan to, ma ni fes to o nos so apo io in te gral
à ini ci a ti va do Se na dor Pe dro Si mon.

Re gis tro ain da que o de po i men to da Srª Ca ro li -
na Lar ri e ra às pá gi nas ama re las da Veja des ta se ma -
na cons ti tui um tes te mu nho im por tan te de como esse
ho mem, de fato, agiu por jus ti ça e paz no Ira que e en -
tre to dos os po vos do mun do por onde an dou em mis -
são ex tra or di ná ria pela ONU: na Ásia, na Áfri ca, na
Amé ri ca La ti na, na Eu ro pa e tam bém no He mis fé rio
Nor te, nos Esta dos Uni dos, quan do ali es te ve. Por -
tan to, a nos sa re co men da ção.

Sr. Pre si den te, des ta co que já es tão pron tas as
ma ni fes ta ções, tan to a in di ca ção do Se na dor Pe dro
Si mon quan to o pa re cer da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, tra du zi dos para o in -
glês, para que, de pron to, pos sa o Pre si den te José
Sar ney en ca mi nhar o ofí cio com essa in di ca ção para
o Insti tu to de Pes qui sa da Paz*, em Oslo, na No ru e ga.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ex pres sar meu
con ten ta men to e mi nha com ple ta con cor dân cia com
a ma té ria de au to ria do emi nen te Se na dor Pe dro Si -
mon, a ser vo ta da nes ta opor tu ni da de. Num mo men to 
fe liz, de gran de sen si bi li da de e éti ca, por sua lar ga ex -
pe riên cia no Se na do Fe de ral, S. Exª cria uma ho me -
na gem que sig ni fi ca o mí ni mo que o Par la men to bra -
si le i ro po de ria fa zer como re co nhe ci men to a essa
gran de per so na li da de da His tó ria re pu bli ca na.

O Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo mar cou a
nos sa ge ra ção – tal vez to das as ge ra ções bra si le i ras
– pro va vel men te pelo fato sur pre en den te de nós bra -
si le i ros ter mos di an te dos nos sos olhos al guém que,
adi an te das nos sas pró pri as im pres sões so bre o ce -
ná rio po lí ti co in ter na ci o nal, bus ca va a paz em todo o
pla ne ta; ti ve mos a sur pre sa de co nhe cer um ho mem
que agia com uma gran de za que não che ga va com -
ple ta men te aos nos sos olhos. Cre io ser este um mo -
men to bo ni to de ho me na gem do Se na do Fe de ral ao
Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo.

O Se na dor Edu ar do Su plicy, Pre si den te da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
aco lheu com sen si bi li da de e co mo ção a ma té ria.
Cum priu to das as eta pas le gis la ti vas des se as sun to
tão re le van te.

Ape lo a V. Exª, emi nen te Pre si den te, que en ca -
mi nhe a Ata da ses são de hoje ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, para que Sua Exce -
lên cia faça a re co men da ção e bus que to dos os me ca -
nis mos pos sí ve is para o re co nhe ci men to in ter na ci o -
nal e para a ou tor ga pós-mor te do Prê mio No bel ao
Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo. Na mi nha mo des -
ta con di ção de Lí der do Blo co de apo io ao Go ver no no 
Se na do Fe de ral, en ca mi nha rei ofí cio nes se sen ti do,
ape lan do ao Pre si den te da Re pú bli ca que leve adi an -
te essa su ges tão que não é ape nas do Se na dor Pe -
dro Si mon, mas de todo o Se na do da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, para en ca mi nhar.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, que ro cum pri men tar o Se na dor Pe dro Si mon
pela pro pos ta que faz de en ca mi nhar mos, por in ter -
mé dio do Se na do da Re pú bli ca, o nome do nos so
que ri do Emba i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo para o
Prê mio No bel da Paz.
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Tive a opor tu ni da de de co nhe cer o Emba i xa dor
Sér gio Vi e i ra de Mel lo, em Nova Ior que du ran te a re u -
nião da Assem bléia-Ge ral das Na ções Uni das há dois 
anos, quan do re pre sen ta va o Con gres so Na ci o nal em 
uma mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos. Mais do que
isso, tive a opor tu ni da de de acom pa nhar seu tra ba lho 
pela paz mun di al como um ver da de i ro men sa ge i ro da 
paz. E que hon ra nos dava, a to dos nós bra si le i ros,
aque le bra si le i ro ilus tre, fun ci o ná rio da Orga ni za ção
das Na ções Uni das, num car go ele va dís si mo de as -
ses sor di re to do Se cre tá rio-Ge ral Kof fi Anan, ele va do
à con di ção de Co mis sá rio dos Di re i tos Hu ma nos e
de po is re pre sen tan te da ONU exa ta men te no cen tro
do con fli to da guer ra do Ira que. Nós bra si le i ros vi mos
com mu i ta hon ra o seu tra ba lho no sen ti do de per se -
guir as ações de paz, de ten tar de to das as for mas en -
con trar um ca mi nho. Assim ti nha sido no Ko so vo, tam -
bém como re pre sen tan te das Na ções Uni das; foi as -
sim no Ti mor Les te, quan do S. Exª, com a sua ex pe -
riên cia ad mi nis tra ti va e qua li fi ca ção in ter na ci o nal
para re sol ver pro ble mas em pa í ses de to dos os con ti -
nen tes, re or ga ni zou a es tru tu ra em Ti mor Les te para
que aque le pe que no país pu des se co me çar a sua
lon ga ca mi nha da como na ção, o que é mu i to hon ro so
para nós bra si le i ros.

Exis te um pre ce den te, como já foi res sal ta do,
Sr. Pre si den te, da in di ca ção post mor tem de um can -
di da to ao Prê mio No bel da Paz. Isso ocor reu na dé ca -
da de 50, quan do Dag Ham mars kjöld, en tão Se cre tá -
rio-Ge ral da ONU, per deu a vida num de sas tre de
avião, em vi a gem que fa zia en tre a Eu ro pa e os Esta -
dos Uni dos. 

Por tan to, o pre ce den te exis te, e es pe ra mos que
o nome de Sér gio Vi e i ra de Mel lo pos sa, sim, ser in -
clu í do como can di da to ao Prê mio No bel da Paz, re -
pre sen tan do não só a Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, mas, so bre tu do, seu País, o Bra sil, o que para
nós é mu i to hon ro so.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –Sr. 

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra o Se na dor Edu ar do Aze re do, para en ca mi -
nhar.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Da mes ma ma ne i ra, em nome do PSDB, que ro me
con gra tu lar com o Se na dor Hé lio Cos ta pela ini ci a ti -
va, pro mo ven do, tam bém, essa pers pec ti va de apro -

va ção. O nome de Sér gio Vi e i ra de Mel lo, nes te mo -
men to, é re co nhe ci do em todo o mun do, e se ria mu i to
im por tan te o re co nhe ci men to do tra ba lho dele em fa -
vor da paz.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo ta -
ção o re que ri men to que so li ci ta a in di ca ção do Emba -
i xa dor Sér gio Vi e i ra de Mel lo como can di da to ao Prê -
mio No bel da Paz de 2003.

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

Apro va do por una ni mi da de.
Ao en se jo, Se na dor Tião Vi a na, a Mesa, so li da -

ri zan do-se com V. Exª, cum pri men ta-o e lhe in for ma
que, de acor do com o Re gi men to Inter no, será en ca -
mi nha do ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ex tra to
da Ata des ta ses são ple ná ria do Se na do Fe de ral em
que vi mos de apre ci ar o Re que ri men to nº 724, de
2003, apro va do por una ni mi da de.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Ex.ª a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro ape -
nas fa zer um ape lo a todo o Ple ná rio do Se na do Fe -
de ral. 

Apro xi ma-se o ho rá rio pre vis to para o iní cio, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, da
au diên cia pú bli ca cujo tema é a re for ma da Pre vi dên -
cia. Além do Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al, en con -
tram-se na que la Co mis são nove per so na li da des que
re pre sen tam en ti da des de clas se e é fun da men tal a
pre sen ça dos Srs. Se na do res, pois, sem o quo rum
pre vis to no Re gi men to da CCJ, não po de re mos re a li -
zar com a so ci e da de bra si le i ra o de ba te so bre um
tema tão re le van te. 

Te nho cer te za de que os Se na do res não fal ta -
rão à CCJ, da qui a al guns ins tan tes, para o de ba te da
re for ma da Pre vi dên cia So ci al. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 681, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
681, 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 9, de 1999, e 207, de 2000, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

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 Alber to Sil va.

É lido o se guin te
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REQUERIMENTO Nº 797, DE 2003

Re que i ro nos ter mos do art. 256 § 2º, in ci so I, do 
Re gi men to Inter no a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do 
Re que ri men to nº 681, de 2003 

Sala das Ses sões,  10 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
ta ção o re que ri men to, que aca ba de ser lido.

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

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 207, de 2000, vol -

ta rá à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos em apre ci -
a ção ter mi na ti va. O Pro je to de Lei do Se na do nº 09,
de 1999, tam bém vol ta ao exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, uma vez que o Re que ri men to
nº 395, de 2003, de in for ma ções si gi lo sas, en con -
tra-se pen den te de apre ci a ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 17:

REQUERIMENTO Nº 686, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 686, de 2003, dos Se na do res
José Sar ney e Tião Vi a na, so li ci tan do a
cri a ção de Co mis são Tem po rá ria Inter na,
com pos ta de cin co mem bros, sen do um in -
te gran te da Mesa, para, no pra zo de trin ta
dias, con so li dar os Pro je tos de Re so lu ção
do Se na do em tra mi ta ção que al te ram o
Re gi men to Inter no da Casa.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) 
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
A Pre si dên cia so li ci ta rá das Li de ran ças as in di -

ca ções.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 694, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 694, de 2003, do Se na dor Efra im
Mo ra is, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei do
Se na do nº 319, de 2003, com o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 18, de 2002, que já se en -
con tra apen sa do aos Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 245, de 2000; 101, 185 e 281, de

2001; 95 e 113, de 2002, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.) 
Apro va do.
Em vir tu de da apro va ção do re que ri men to, o

Pro je to de Lei do Se na do nº 319, de 2003, per de o
seu ca rá ter ter mi na ti vo e pas sa a tra mi tar em con -
jun to com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de
2002, já apen sa do aos Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 245, de 2000; 101, 185 e 281, de 2001; e 95 e
113, de 2002.

As ma té ri as re tor nam ao exa me da Co mis são
de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 19:

REQUERIMENTO Nº 695, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 695, de 2003, do Se na dor Tião Vi -
a na, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
90, de 2003-Com ple men tar, além das Co -
mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alber to Sil va.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 798, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,
do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 695, de 2003.

Sala das Ses sões,  10 de se tem bro de 2003. –
Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
ta ção o re que ri men to, que aca ba de ser lido.

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

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 90, de

2003-Com ple men tar, vol ta à Co mis são de Assun tos
So ci a is e, pos te ri or men te, vai à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Ro meu Tuma) –
Item 20:
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REQUERIMENTO Nº 704, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 704, de 2003, do Se na dor De mós -
te nes Tor res, so li ci tan do a tra mi ta ção con -
jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 66, de
2002, e 34, de 2003-CN, por re gu la rem a
mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Re so lu ção nº 66, de 2002, será re -

clas si fi ca do como Pro je to de Re so lu ção do Con gres -
so Na ci o nal e pas sa a tra mi tar em con jun to com o de
nú me ro 34, de 2003-CN, re tor nan do am bos ao exa -
me da Co mis são de Edu ca ção e, pos te ri or men te, à
Co mis são Di re to ra.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to 
nº 795, de 2003, de ur gên cia, lido no ex pe di en te, para 
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 43, de 2003.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Lí der do PMDB, Se na dor
Re nan Ca lhe i ros, pri me i ro ins cri to para fa lar após a
Ordem do Dia. (Pa u sa.)

Com a pa la vra o Se na dor João Ba tis ta Mot ta.
(Pa u sa.)

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) –  Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Esta do do Espí ri to San to
de pa ra-se com uma ques tão de re le van te in te res se
eco nô mi co e eco ló gi co, que é jus ta men te sa ber ava li -
ar os be ne fí ci os so ci a is de cor ren tes do de sen vol vi -
men to sus ten tá vel.

Para al gu mas ONGs que agem em ter ras ca pi xa -
bas, de sen vol vi men to sus ten tá vel é uma ex pres são
que não exis te. São ra di ca is. E é jus ta men te o ex tre -
mis mo des sas or ga ni za ções que tem tra zi do in se gu -
ran ça aos in ves ti men tos e à eco no mia do Esta do do
Espí ri to San to. Re fi ro-me, Srs. Se na do res, ao in ten to
de se cri ar o Par que Na ci o nal Ma ri nho de San ta Cruz,

no li to ral nor te do Esta do. A prin cí pio, pa re ce ser mais
uma boa idéia, não fos se a co in ci dên cia ge o grá fi ca da
área ple i te a da com a dos com ple xos in dus tri al, por tuá -
rio e pe tro lí fe ro do Esta do, jus ta men te onde já exis tem
ati vi da des de di ver sas em pre sas do por te da Ara cruz
Ce lu lo se, Com pa nhi as Do cas do Espí ri to San to e Pe -
tro bras. Os am bi en ta lis tas não que rem to le rar a ma nu -
ten ção das em pre sas sob a óti ca do uso sus ten tá vel,
pre vis to em lei, ape sar de elas te rem aten di do às dis -
po si ções le ga is de con ser va ção.

As ONGs pre ten dem, sem o de vi do res pal do
téc ni co, a cri a ção de uma uni da de de con ser va ção
com pro te ção in te gral, o que in vi a bi li za ria enor mes
es for ços de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co re gi o -
nal e até mes mo na ci o nal. Irre du tí ve is, pres si o nam o
Iba ma para al can çar o seu in ten to, ig no ran do os com -
ple xos e inú me ros fa to res que tam bém de vem ser le -
va dos em con si de ra ção.

Um dos fa to res é a exis tên cia, na mes ma área,
des de 1986, da Re ser va Eco ló gi ca dos Man gue za is dos
Rios Pi ra quê-Açu e Pi ra quê-Mi rim, cri a da por lei mu ni ci -
pal e pro te gi da pe las le gis la ções es ta du al e fe de ral.

Se já exis te uma re ser va eco ló gi ca e as em pre -
sas têm res pe i ta do o prin cí pio do uso sus ten tá vel, por 
que, ago ra, frus trar o de sen vol vi men to so ci o e co nô mi -
co, em har mo nia com a pre ser va ção eco ló gi ca? Por
que es sas ONGs que rem ini bir as pros pec ções re a li -
za das pela Pe tro bras? Será que essa em pre sa na ci o -
nal iria ata car de li be ra da men te, sem es crú pu los, nos -
so meio am bi en te? Por que tan ta pres são eco ló gi ca?
Po dem ser or ga ni za ções in ter na ci o na is co op tan do
ONGs bra si le i ras! E apro ve i to o en se jo, Sr. Pre si den -
te, para re gis trar a mi nha in dig na ção com a in fluên cia
de or ga nis mos não-go ver na men ta is es tran ge i ros,
sem le gi ti mi da de so ci al, que têm trân si to li vre em solo 
bra si le i ro para pres si o nar ser vi do res pú bli cos e im por 
suas von ta des, que dis far çam in te res ses sus pe i tos.

Tra ta-se, em úl ti ma aná li se, Srs. Se na do res, de
um ver da de i ro aten ta do à so be ra nia na ci o nal. Pro va
dos re sul ta dos de cor ren tes des sas pres sões en con tra -
mos no Diá rio Ofi ci al da União do dia 03 de agos to úl ti -
mo, que no ti cia a ex clu são, aten den do um pe di do da or -
ga ni za ção não-go ver na men tal Con ser va ti on Inter na -
ti o nal, de 8 blo cos de ex tra ção de pe tró leo ter res tres e
mais 154 ma ri nhos, só no Esta do da Ba hia.

Ago ra, as ONGs vol tam-se para o nos so Esta do
do Espí ri to San to, tam bém pro du tor de pe tró leo e
com pers pec ti vas de des pon tar como um dos ma i o -
res pro du to res na ci o na is, em de cor rên cia das re ser -
vas des co ber tas pela Pe tro bras.
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Essas ONGs sim ples men te es que cem-se da
nos sa lei e não se pre o cu pam com nos sas ca rên ci as
so ci o e co nô mi cas. Qu e rem mes mo é que o Bra sil pro -
du za pou co ou, pre fe ren ci al men te, nada para não
con cor rer, por exem plo, com pro du tos nor te-ame ri ca -
nos. Igno ram que a Lei nº 9.985, de 2000, dis põe so -
bre o uso sus ten tá vel dos bens na tu ra is, em que a ex -
plo ra ção do meio am bi en te se dá de for ma a ga ran tir
a pe re ni da de dos re cur sos re no vá ve is e a con ti nu i da -
de dos pro ces sos eco ló gi cos, vi san do à ma nu ten ção
da bi o di ver si da de, “de for ma so ci al men te jus ta e eco -
no mi ca men te viá vel”. Pa re ce que que rem mes mo é
ini bir o nos so cres ci men to, lan çan do mão dos sem pre 
bem-vin dos e sim pá ti cos ar gu men tos da pro te ção
am bi en tal.

Por que os nor te-ame ri ca nos pre o cu pam-se
tan to com o nos so meio am bi en te? Qual o seu in te -
res se nos pro ble mas de toda sor te, em to dos os re -
can tos do mun do? Por que não se pre o cu pam com as 
agres sões am bi en ta is em seu pró prio país e até mes -
mo agres sões fí si cas que im põem a tan tos po vos?
Qu an tas ve zes já ti ve mos no tí cia, pela mí dia, da in ter -
fe rên cia de ONGs na Mata Atlân ti ca, na sel va ama zô -
ni ca e em ou tros re can tos do País, que bus ca vam, tra -
ves ti das de am bi en ta lis tas e de mis si o ná ri os, aces so
à di ver si da de de nos sos re cur sos na tu ra is. Qu an tas
ve zes vi mos es tran ge i ros pra ti can do a bi o pi ra ta ria,
rou ban do nos sas pe dras pre ci o sas e ou tros mi ne ra is
es tra té gi cos? Quem nun ca viu um “Hel der” ron dan do
e pes qui san do lo ca is er mos, dis tan tes, di zen do-se
pre o cu pa do com a me lho ria da qua li da de de vida da
nos sa gen te, mas que ja ma is re a li za qual quer obra
so ci al?

Esses com por ta men tos sus pe i tos são no tí cia
na re vis ta Veja des ta se ma na: o 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 acu sou um pes qui sa dor do De par ta -
men to de Agri cul tu ra dos Esta dos Uni dos de re co lher, 
sem au to ri za ção, em plan ta ções de soja da re gião de
Bar re i ras, na Ba hia, amos tras de um fun go res pon sá -
vel pela fer ru gem da soja, ca paz de des tru ir plan ta -
ções in te i ras. Ape sar de de nún cia, o pes qui sa dor
ame ri ca no acu sa do de bi o pi ra ta ria re tor nou ao seu
país sem ser ou vi do pe las au to ri da des bra si le i ras. Por 
quan to tem po te re mos que su por tar es sas pi ca re ta -
gens e in fluên ci as em solo bra si le i ro?

Faço aqui um ape lo ao Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, à Mi nis tra do Meio Ambi en -
te, Ma ri na Sil va, e ao Pre si den te do Iba ma, Sr. Mar -
cos Luiz Bar ro so Bar ros, no sen ti do de co or de na rem
ações vi san do à cor re ta in ter pre ta ção e apli ca ção
das leis am bi en ta is, ten do em vis ta a ne ces si da de de

cres ci men to eco nô mi co, ge ra ção de em pre gos e me i -
os de sub sis tên cia de mi lhões de bra si le i ros.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Se na -
dor João Mot ta, V. Exª nos con ce de ria um apar te?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Per fe i ta men te.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Se na -
dor, gos ta ria de me so li da ri zar com V. Exª, por que fi -
quei em pol ga do ou vin do suas pa la vras. É o meu pri -
me i ro man da to, te nho al guns me ses nes ta Casa e
aguar da va que al guém fi zes se essa de nún cia. V. Exª
é um ex tre mo so de fen sor do seu Esta do, e essa de -
nún cia que faz vem be ne fi ci ar o meu Esta do, por que a 
úni ca ri que za na tu ral do Rio de Ja ne i ro, fora o seu
povo e a be le za, é o pe tró leo. E que di fi cul da de para
apro var um pro je to de po is da des co ber ta! Qu an do há
des co ber ta de um cam po, a ale gria é imen sa, a no tí -
cia sai nos jor na is, as ações na bol sa so bem, mas de -
po is, para se vi a bi li zar o pro je to de ex plo ra ção, é
como V. Exª está de nun ci an do hoje: fi ca mos à mer cê
de or ga nis mos in ter na ci o na is que, mu i tas ve zes, não
le van do em con ta a ne ces si da de e a ca rên cia de nos -
so povo – so mos um País em de sen vol vi men to –,
atra sam, pos ter gam. Enquan to isso, nos sas cri an ças
es tão mor ren do de fome, e há uma tre men da bri ga
para se con se guir di nhe i ro para os mu ni cí pi os. V. Exª
está de pa ra béns! Qu e i ra Deus que suas pa la vras se -
jam ou vi das e que o Go ver no bra si le i ro tome as ré de -
as da so be ra nia na ci o nal e siga seus con se lhos. Mu i -
to obri ga do pelo apar te, Se na dor.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Eu 
que agra de ço a V. Exª, Se na dor. É bom sa ber que
tam bém há ou tros Se na do res pre o cu pa dos com o
mes mo pro ble ma.

Sr. Pre si den te, mais do que nin guém, eu de fen -
do, com unhas e den tes, a pre ser va ção am bi en tal e o
equi lí brio dos ecos sis te mas. Não ad mi to, con tu do, a
pres são en ga no sa por par te de ONGs es tran ge i ras e
até mes mo na ci o na is, que são in fle xí ve is quan to ao
uso sus ten tá vel do meio am bi en te.

Co mun go da ne ces si da de de pro te ção am bi en -
tal na área em que é pro pos ta a cri a ção do Par que
Ma ri nho de San ta Cruz, mas den tro dos pa râ me tros
do uso sus ten tá vel dos re cur sos, con for me dis pos to
no in ci so XI, do art. 2º, da Lei nº 9.985, de 2000. Re pu -
dio, em nome da so be ra nia na ci o nal e do de sen vol vi -
men to do nos so Esta do do Espí ri to San to, a trans for -
ma ção de nos sos re cur sos na tu ra is ma ri nhos e ter -
res tres em um co fre fe cha do de pro te ção in te gral, ina -
ces sí vel a qual quer ex plo ra ção eco nô mi ca, in clu si ve
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por pes ca do res ar te sa na is, con so an te o de se jo de
ONGs sus pe i tas.

Re cor do-me, Srs. Se na do res, da épo ca de Ge -
tú lio Var gas, quan do os nor te-ame ri ca nos, após lon -
gas pes qui sas no Bra sil, afir ma ram não ha ver pe tró -
leo em nos so ter ri tó rio. Con tu do, gra ças a Deus, não
acre di ta mos em seu prog nós ti co e cri a mos a Pe tro -
bras, em ou tu bro de 1953. Con tra ri an do os in te res ses 
nor te-ame ri ca nos, so mos, des de 1997, um dos 16
ma i o res pa í ses pro du to res de pe tró leo do mun do,
com pro du ção diá ria su pe ri or a 1 mi lhão de bar ris/dia, 
e o de ten tor da mais avan ça da tec no lo gia do mun do
para a pro du ção de pe tró leo em águas pro fun das. E
se ti vés se mos acre di ta do nos ame ri ca nos? Esta ría -
mos im por tan do, até hoje, a to ta li da de do pe tró leo de
que ne ces si ta mos.

A cri a ção de um par que na ci o nal ma ri nho, com
pro te ção in te gral, na que la ex ten sa área da cos ta ca -
pi xa ba, se ria um gran de equí vo co, que im pos si bi li ta -
ria a con ti nu a ção das ati vi da des pes que i ras, in dus tri -
a is, por tuá ri as e ex plo ra tó ri as de pe tró leo. Além dis -
so, im pli ca ria a de sa pro pri a ção de áre as par ti cu la res, 
a pro i bi ção da vi si ta ção pú bli ca e a su je i ção da pes -
qui sa ci en tí fi ca à au to ri za ção por um con se lho de
Ges tão que, se gun do pro pos ta das ONGs en vol vi das, 
se ria com pos to pe los pró pri os di ri gen tes da que las or -
ga ni za ções.

Para a cri a ção de uma uni da de de con ser va ção, 
há ne ces si da de de am plo de ba te com as co mu ni da -
des en vol vi das, bem como os de vi dos es tu dos de im -
pac to am bi en tal e so ci o e co nô mi co, o que ain da não
ocor reu. Os re fle xos das de ci sões es tão di re ta men te
re la ci o na dos à eco no mia ge ral do Esta do do Espí ri to
San to e à pró pria sub sis tên cia de mi lha res de ha bi -
tan tes, que tra di ci o nal men te re ti ram seus sus ten tos
da que la área.

De qual quer for ma, após re u niões con vo ca das
pelo Iba ma do Espí ri to San to, este pro pôs a cri a ção
de uma uni da de de con ser va ção, com cus tos a se rem 
as su mi dos pe las em pre sas da re gião, con tra ri an do a
lei, que dis põe se rem os cus tos de res pon sa bi li da de
de quem pro põe a cri a ção da uni da de de con ser va -
ção.

Des pre zan do to das as ati vi da des de sen vol vi -
das na re gião, o es tu do re a li za do é con si de ra do ina -
de qua do tan to por pro ble mas téc ni cos com re la ção à
ca rac te ri za ção bi o ló gi ca da área, quan to por abor dar
ape nas os im pac tos so ci o e co nô mi cos re fe ren tes à
ati vi da de pes que i ra. O Iba ma deve ter o má xi mo cu i -
da do com uma in ter fe rên cia des sa en ver ga du ra.

A cri a ção de uma uni da de de con ser va ção, nos
mol des do de se jo da que las ONGs, tra ria, de ime di a -
to, os se guin tes pre ju í zos ao Esta do:

a) sus pen são da ex tra ção de pe tró leo;
b) in vi a bi li za ção da ins ta la ção de uma

re fi na ria, ob je to do gran de em pe nho do Go -
ver na dor Pa u lo Har tung;

c) re ba i xa men to do Esta do no ran king
da com pe ti ti vi da de na ci o nal e in ter na ci o nal;

d) per da de di vi sas ori un das do ICMS,
ISS e ro yal ti es;

e) ele va ção de cus tos em pre sa ri a is,
com con se qüen te di mi nu i ção da com pe ti ti vi -
da de e im pos si bi li da de de ex pan são das
em pre sas que já atu am na re gião;

f) re tra ção na mo vi men ta ção por tuá ria;
g) fuga de em pre en di men tos;
h) fe cha men to de mi lha res de pos tos

de tra ba lho;
I) im pac tos so ci o e co nô mi cos ne ga ti vos 

em po pu la ções tra di ci o na is da re gião so bre -
tu do em co lô ni as de pes ca do res.

Além de tudo isso, a frus tra ção da meta da Pe -
tro bras de al can çar o sta tus de ma i or pro du tor de
pe tró leo da Amé ri ca La ti na, vez que con ta com a ex -
plo ra ção de re ser vas si tu a das na que la área.

Aos Pre fe i tos, o caos so ci al, por te rem de ad mi -
nis trar inú me ros pro ble mas so ci a is de cor ren tes do
de sem pre go – como se já não bas tas sem os atu a is.

Essa se ria a si tu a ção do Esta do do Espí ri to
San to, caso se con cre ti zas se o de se jo de vá ri as
ONGs. Re a fir mo, mais uma vez, que sou to tal men te a 
fa vor da im plan ta ção de uma área de pro te ção am bi -
en tal. Para isso, de fen do um pro je to de de sen vol vi -
men to sus ten tá vel da re gião do li to ral nor te ca pi xa ba.
Sim, de sen vol vi men to sus ten tá vel a exem plo do que
ocor re em al gu mas áre as da Ama zô nia e em tan tas
ou tras do ter ri tó rio na ci o nal. Con tes to, en tre tan to, a
cri a ção de uma uni da de de con ser va ção de pro te ção 
in te gral, que in vi a bi li za ria não só o cres ci men to, mas
a pró pria ma nu ten ção da atu al eco no mia do Esta do
do Espí ri to San to.

Qu an to às ir res pon sá ve is e sus pe i tas ONGs es -
tran ge i ras, que não pos su em ne nhum com pro mis so
com o Bra sil e mu i tas ve zes agem sub-rep ti ci a men te
em solo e águas na ci o na is, con to com os bons ofí ci os
da Po lí cia Fe de ral para que se faça cum prir a lei, im -
pe din do que os re pre sen tan tes bis bi lho te i ros des sas
ONGs e de ou tros or ga nis mos te nham li vre trân si to
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em nos so País, pres si o nan do ser vi do res pú bli cos e
pra ti can do a bi o pi ra ta ria.

Por que os ame ri ca nos fa zem o que que rem
aqui, se nós, bra si le i ros, não con se gui mos, se quer,
um vis to de tu ris ta para en tra da nos Esta dos Uni dos,
mes mo pro van do que não so mos ter ro ris tas, mas sim 
tra ba lha do res que ama mos nos so País e que não de -
se ja mos de i xá-lo para vi ver num país de hos ti li da des,
dis se mi na dor de in tri gas? E apro ve i tan do o en se jo,
Sr. Pre si den te, con cla mo os bra si le i ros que pre ten -
dem vi si tar os Esta dos Uni dos para que de sis tam
des se des ti no, evi tan do os cons tran gi men tos re cor -
ren tes, que se ini ci am em Con su la dos e con ti nu am
em ter ras ame ri ca nas. A es ses bra si le i ros, in di co as
inú me ras op ções de co nhe cer os en can tos e as be le -
zas do nos so pró prio País, onde, te nho cer te za, sem -
pre se rão bem re ce bi dos.

Lem bro o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca e as au to ri da des po li ci a is de que os pi ra tas 
dis far ça dos há dé ca das vêm pi lhan do nos sas ri que -
zas e sa bo tan do nos sos pro je tos. Será que o aci den te 
de Alcân ta ra foi mes mo um aci den te? Será que ama -
nhã ONGs es tran ge i ras vão im pe dir a ex plo ra ção de
pe tró leo na Ba cia de Cam pos, no Rio de Ja ne i ro, as -
sim como fi ze ram na Ba hia e es tão que ren do fa zer no
Espí ri to San to? Ou será que os ame ri ca nos irão ex -
plo dir tudo, ale gan do a exis tên cia de ar mas quí mi -
cas? A so be ra nia na ci o nal está em jogo, as sim como
a re cu pe ra ção do nos so tão so fri do Esta do do Espí ri -
to San to.

Cha mo a aten ção dos ilus trís si mos Srs. Pre si -
den te Na ci o nal do Iba ma, Mar cos Luiz Bar ro so Bar -
ros, e do Ge ren te Exe cu ti vo da que le ór gão no Espí ri -
to San to, Ri car do Ve re za Lodi, para que des ti nem es -
pe ci al aten ção a esse im pas se, vi san do evi tar o caos
so ci e co nô mi co que se ins ta la ria no Esta do, com a cri -
a ção de um par que, con for me o pre ten di do por aque -
las ONGs, ou seja, ex clu in do a pos si bi li da de de ex -
plo ra ção eco nô mi ca nos mol des do de sen vol vi men to
sus ten tá vel.

Con clu in do, Srªs e Srs. Se na do res, o que que re -
mos é o bem-es tar do nos so povo, em con so nân cia
com a pre ser va ção dos ecos sis te mas. O ser hu ma no
tam bém faz par te do meio am bi en te; ele não é um ali -
e ní ge na. Não sou con tra ONGs, mas con tra pres sões
in fun da das, in ter na ci o na is e tam bém na ci o na is, e
con tra uto pi as ir res pon sá ve is que ex clu em a pos si bi li -
da de de o ci da dão vi ver e pro du zir em har mo nia com
a na tu re za.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
João Ba tis ta Mot ta, pa re ce que V. Exª cro no me trou o
seu tem po, pois foi per fe i to.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Por ces -
são do Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, o Se na dor Hé -
lio Cos ta usa rá a tri bu na, para uma co mu ni ca ção de
Li de ran ça, por um tem po ra zoá vel, para que dê tem po 
para os Srs. Se na do res Ga ri bal di Alves Fi lho e Lú cia
Vâ nia tam bém usa rem da pa la vra. E agra de ço a V.
Exª, Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre -
si den te. Antes de ini ci ar a mi nha co mu ni ca ção, Sr.
Pre si den te, sa ú do o Ve re a dor João Pin to e seus com -
pa nhe i ros Ve re a do res da ci da de de Bar ro so, que se
en con tram nas ga le ri as do Se na do da Re pú bli ca,
pres ti gi an do nos sa Casa.

Sr. Pre si den te, vi hoje, com mu i ta sur pre sa, ma -
té ria pu bli ca da na Fo lha de S.Pa u lo, se gun do a qual
foi fe i to um acor do en tre o BNDES e a em pre sa ame -
ri ca na AES Cor po ra ti on , que de tém as ações da
Ele tro pa u lo e da Ce mig. Pelo acor do, que vi es tam pa -
do nos jor na is, em vez de o BNDES le var a le i lão as
ações a que tem di re i to por que ga ran ti am o ca pi tal
que a AES ad qui riu no BNDES para pa gar pela Ele -
tro pa u lo, a em pre sa ame ri ca na sim ples men te está
per mi tin do que o BNDES pas se a ser só cio, pas se a
ter as ações da Ele tro pa u lo.

Fiz des ta tri bu na, há cer ca de duas se ma nas,
um ape lo para que o BNDES im pe dis se o pa ga men to
dos di vi den dos a que su pos ta men te a AES te ria di re i -
to em Mi nas Ge ra is, pela com pra da Ce mig, em 1967.
A AES com prou 33% das ações da Ce mig, uma em -
pre sa-mo de lo do Esta do de Mi nas Ge ra is, por R$650
mi lhões, sem ti rar um tos tão do bol so, sem des ti nar
um úni co real à tran sa ção! Foi um em prés ti mo do
BNDES que pos si bi li tou a com pra de 33% da Ce mig.
E, na que la épo ca, diga-se de pas sa gem, de ram o
con tro le da em pre sa. E o Go ver na dor Ita mar Fran co
teve que ir à Jus ti ça re cu pe rar o con tro le da Ce mig
com as ações do povo, por que a Ce mig é uma em pre -
sa es ta tal, uma em pre sa que foi cri a da com o ca pi tal
do povo.

Eu que ro, além de fa zer a su ges tão de se im pe -
dir que a em pre sa ame ri ca na re ce ba R$ 19 mi lhões
até o fim do ano de di vi den dos a que ela não tem di re -
i to, por que, na ver da de, ela com prou a em pre sa, não
pa gou o em prés ti mo que fez, re ce beu no ano pas sa do
R$150 mi lhões de di vi den dos, con ti nu ou não pa gan do, 
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é ina dim plen te e ago ra vai re ce ber mais 17, 19 mi lhões 
de re a is este ano por uma co i sa que com prou, ad qui riu 
em prés ti mo e não pa gou o em prés ti mo.

Qu e ro fa zer a su ges tão, Sr. Pre si den te, de que
se faça em Mi nas Ge ra is exa ta men te a mes ma co i sa
que foi fe i ta em São Pa u lo.

Então, que se faça um acor do para que o
BNDES pas se a ser o dono des sas ações e com es -
sas ações pos sa ser, en tão, só cio da Ce mig. É mu i to
mais im por tan te para nós que seja o BNDES só cio da
Ce mig do que uma em pre sa es tran ge i ra que com -
prou e não pa gou.

Eu que ro agra de cer ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho pela aten ção em me ce der es ses pou cos mo -
men tos, para mais uma vez, de fen der o in te res se do
meu Esta do de Mi nas Ge ra is. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tra tou V.

Exª de uma as sun to im por tan te.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves

Fi lho.
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, o Se na -
do Fe de ral está na imi nên cia de exa mi nar duas ma té -
ri as po lê mi cas – aliás, o exa me já co me çou, pois, no
mo men to em que es ta mos nes te ple ná rio, na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia está ha ven -
do uma au diên cia pú bli ca para de ba te da Re for ma
Pre vi den ciá ria. A Re for ma da Pre vi dên cia de ve rá pro -
du zir vá ri as des sas au diên ci as pú bli cas, que são mu i -
to ne ces sá ri as, para que te nha mos uma vo ta ção a
mais equi li bra da e a mais cons ci en te pos sí vel, para
to dos os Se na do res.

Hoje, tra ta rei de algo me nos gran di o so, mas que 
é uma ques tão de gran de im por tân cia e de gran de
gra vi da de e que en vol ve mi lhões de re a is. Tra ta-se de
as sun to já abor da do pelo Se na do Fe de ral na úl ti ma
Le gis la tu ra, mas ao qual é pre ci so vol tar, por não es -
tar ain da sa tis fa to ri a men te re sol vi do. Re fi ro-me à cor -
re ção da ta be la de Impos to de Ren da de Pes soa Fí si -
ca. 

Ape sar de, nos úl ti mos nove anos, não ter mos
tido in fla ção alta ou des con tro la da, acu mu la-se, ano a
ano, apre ciá vel ero são in fla ci o ná ria. Se os va lo res
cons tan tes da ta be la que rege o cál cu lo do im pos to a
pa gar, nas nor mas do Impos to de Ren da de Pes soa
Fí si ca, não fo rem cor ri gi dos pela in fla ção, ge ram, na
ver da de, um in jus to au men to de im pos tos. Isso por
dois me ca nis mos: pri me i ro, por que, por mero in cha ço

in fla ci o ná rio, o con tri bu in te pode ter seus ren di men tos
tri bu tá ve is au men ta dos e, con se qüen te men te, “em -
pur ra dos” para a fa i xa de ren di men tos su pe ri or, sub -
me ti da à alí quo ta mais alta, já que os va lo res que fi xam 
os li mi tes en tre as fa i xas de alí quo tas fi cam es ta ci o ná -
ri os ao lon go do tem po; se gun do, em bo ra na mes ma
fa i xa – como o cha ma do “va lor a de du zir” tam bém es -
ta ci o nou -, de duz-se, ano a ano, cada vez me nos e au -
men ta-se, cada vez mais, o im pos to a pa gar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ses
me ca nis mos, en se ja dos pela não cor re ção dos va lo -
res da ta be la, sig ni fi cam, na prá ti ca, um au men to de
im pos to. É um au men to sub-rep tí cio, fe i to na sur di na.
E au men to até ori gi nal e cu ri o so, pois con se gue
dar-se por ação ne nhu ma, por sim ples va zio nor ma ti -
vo. É, tal vez, o au men to dos so nhos de quem co bra
im pos tos: não é pre ci so fa zer nada; não é pre ci so ba i -
xar ato nor ma ti vo ne nhum! Por mera pas si vi da de,
omis são, fin gi men to ou dis tra ção, pune-se o con tri bu -
in te com uma car ga cres cen te de im pos to. 

É um im pos to ain da ile gí ti mo, por que trans gri de
prin cí pio cons ti tu ci o nal, pois se tra ta de car ga adi ci o -
nal de tri bu to que não cor res pon de à lei ex pres sa que
a au to ri ze. Fere o pos tu la do ma i or do Di re i to Tri bu tá -
rio, o prin cí pio da le ga li da de, o da ins ti tu i ção de tri bu -
to ex clu si va men te por lei que o es ta be le ça.

Há uma his tó ria le gis la ti va so bre essa in jus ti ça e 
so bre a po lê mi ca que ela sus ci ta. Há três anos, o Se -
na do apro vou pro je to de lei do Se na dor Pa u lo Har -
tung que sa na va o pro ble ma, apli can do so bre os va lo -
res da ta be la uma cor re ção de 35,29%, que era a de -
fa sa gem até en tão acu mu la da. Foi aque le o Pro je to
de Lei do Se na do nº 175, de 2000. Re me ti do à Câ ma -
ra dos De pu ta dos, o pro je to con tou com ex pres si vo
apo io. Mas o Go ver no, que ren do ate nu ar seu im pac to
so bre a ar re ca da ção, que se re du zi ria em re la ção às
suas ex pec ta ti vas, con se guiu im por um subs ti tu ti vo.
Ago ra, tra ta va-se de uma cor re ção par ci al, de ape nas 
17,5%. Esse pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos, de nº 
4.117, de 2001, foi apro va do pelo Se na do, com a in -
ten ção de não re tar dar mais a ques tão e para ob ter ao 
me nos a re pa ra ção pas sí vel de con sen so. 

A saga pros se guiu e pros se gue. O Pro je to de
Lei nº 4.177, de 2001, foi ve ta do in te gral men te pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, por uma sé -
rie de ra zões téc ni cas. Em seu lu gar, o Go ver no edi -
tou uma Me di da Pro vi só ria con ce den do os mes mos
17,5%, e essa me di da foi con ver ti da pelo Con gres so
na Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002. Mas é cla ro
que a dis tor ção per ma ne ce, agra va da pelo sur to in fla -
ci o ná rio que nos ame a çou no fi nal de 2002 e iní cio de
2003.
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Sr. Pre si den te, já des con ta dos os 17,5% con ce -
di dos pela Lei nº 10.451, de 2002, te mos, me di da pelo 
IPCA – Índi ce Ge ral de Pre ços ao Con su mi dor Amplo, 
uma de fa sa gem de 58%, des de a ta be la fi xa da pela
Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995, con si de ran -
do-se a in fla ção até ju lho do pre sen te ano. São sete
anos e meio de au men to ocul to do Impos to de Ren da
de Pes soa Fí si ca. Re pe tin do: 58% de de fa sa gem da
ta be la, já des con ta da a con ces são dos 17,5% ocor ri -
da há pou co mais de um ano. Há es ti ma ti va de que
são R$9 bi lhões o que se ar re ca dou a mais, por meio
da não-cor re ção da ta be la de im pos to de ren da.

Ve mos, pois, que a ques tão con ti nua can den te e 
ur gen te, o que se re fle te no es for ço le gis la ti vo des ta
Casa, que já des per tou para isso, mas que não se
mo bi li zou ain da para a apro va ção de dois pro je tos de
lei em tra mi ta ção que tra tam do as sun to: o pri me i ro, o
PLS 46, de 2003, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros;
o se gun do, o PLS 361, de 2003, do Se na dor Jef fer son 
Pé res. Ambos acham-se em exa me pela Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos.

Sr. Pre si den te, a ex pe riên cia nos en si na que,
nes sa ma té ria sen sí vel, ha ve rá ne go ci a ção com o
Go ver no. Cabe, pois, nes te mo men to, o se guin te ape -
lo: é ne ces sá rio que o Go ver no Fe de ral e suas li de -
ran ças nes ta Casa ana li sem a ques tão e en con trem
ca mi nhos que con tri bu am para que se cor ri ja a dis tor -
ção, que fa çam ces sar essa in ves ti da con tra o bol so
do con tri bu in te.

Lem bre mo-nos de que o Impos to de Ren da de
Pes soa Fí si ca re cai com es pe ci al ri gor so bre os as sa -
la ri a dos. E o as sa la ri a do, sa be mos bem, tem per di do
ren da, tem so fri do com a in fla ção e a re ces são. Os
que pa gam im pos to de ren da, o tra ba lha dor e a clas -
se mé dia, es tão sen do es pe ci al men te sa cri fi ca dos
pe los aza res da eco no mia. E são eles as prin ci pa is ví -
ti mas da vo ra ci da de ar re ca da tó ria que im pli ca a
não-cor re ção das ta be las de im pos to de ren da.

Qu an to ao le gí ti mo in te res se do Go ver no em ar -
re ca dar, há ou tro ca mi nho aber to à Re ce i ta Fe de ral: é 
o de co brar im pos tos da que les, pes so as fí si cas e ju rí -
di cas, que di ver sos es tu dos já in di ca ram que não pa -
gam os im pos tos que re gras jus tas fa ri am com que
pa gas sem. São os que re co lhem gran des so mas de
CPMF, por mo vi men ta rem mu i to di nhe i ro, e não com -
pa re cem, ou não com pa re cem como de ve ri am, na
hora de pa gar im pos to de ren da.

Por esse ralo se per dem, por ano, de ze nas ou
cen te nas de mi lhões de re a is não ar re ca da dos, seja por 
so ne ga ção, seja pela ex plo ra ção de bre chas le ga is que
de ve ri am ser ve da das. Para co brar de quem pode e
deve pa gar, a Re ce i ta Fe de ral pre ci sa de co ra gem e

com pe tên cia. É ta re fa com ple xa, po rém viá vel. O que
não po de mos mais ad mi tir, Sr. Pre si den te, é que o Go -
ver no con ti nue a re cor rer ao ex pe di en te fá cil, in jus to, da
não-cor re ção das ta be las de im pos to de ren da. Que se
cor ri jam, ur gen te men te, es sas ta be las.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

pa la vra a Se na do ra Lú cia Vâ nia.
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, a ca pi tal do meu
Esta do, Go iâ nia, está se di an do, des de se gun da-fe i ra, 
três even tos na ci o na is na área de me di ca men tos: o 4º 
Con gres so Bra si le i ro de Me di ca men tos Ge né ri cos, a
3ª Expo si ção da Indús tria Far ma cêu ti ca e o 2º Con -
gres so Na ci o nal de Me di ca men tos.

Com a pre sen ça de pro fis si o na is e téc ni cos de
todo o País e tra zen do no vi da des far ma cêu ti cas e
ser vi ços à dis po si ção do mer ca do no ramo de me di -
ca men tos, es ses even tos con fir mam a im por tân cia
dos ge né ri cos no Bra sil.

E mais: en quan to em to dos os Esta dos a ven da
de me di ca men tos ge né ri cos atin ge 6% do mer ca do,
em Go iás, de acor do com a pes qui sa da Agên cia Na -
ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, a ven da já é de 8%. Ain -
da se gun do a Anvi sa, as far má ci as de Go iâ nia man -
têm 75,4% das lis tas de ge né ri cos atu a li za das, além
de li de rar em 100% a fre qüên cia de prin cí pi os ati vos
des ses me di ca men tos.

Srs. Se na do res, um dos prin ci pa is de sa fi os do
Bra sil na área so ci al é o aces so da po pu la ção aos me di -
ca men tos. Se gun do os da dos da Fe de ra ção Bra si le i ra
da Indús tria Far ma cêu ti ca, para cer ca de 50% das pes -
so as aten di das pe los mé di cos fal tam con di ções de
com prar os me di ca men tos pres cri tos. São 50 mi lhões
de bra si le i ros com pro ble mas de sa ú de di ag nos ti ca dos,
mas que não con se guem fa zer o tra ta men to ade qua do
por fal ta de di nhe i ro para ir à far má cia.

Esse é um pro ble ma que en vol ve dois as pec tos
gra ves: o pri me i ro, o dra ma do ci da dão im pos si bi li ta -
do de cu rar sua en fer mi da de ou da fa mí lia; o se gun -
do, o cus to para o sis te ma pú bli co de sa ú de. Por não
ter sido me di ca do, o do en te, em mu i tos ca sos, re tor na 
ao pos to ou ao hos pi tal com o es ta do de sa ú de agra -
va do, o que exi ge um tra ta men to mais dis pen di o so.

Con si de ran do-se que a in dús tria bra si le i ra de
ge né ri cos pro duz a ma i o ria dos me di ca men tos con -
su mi dos pelo se tor pú bli co, cabe ques ti o nar: por que
até hoje o Go ver no só com pra me di ca men tos si mi la -
res, que não são sub me ti dos a tes tes para ga ran tir a

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  11 26709SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



sua efi cá cia e se gu ran ça, como ocor re com os me di -
ca men tos ge né ri cos?

Nes se sen ti do, já en ca mi nhei emen da ao Pro je -
to de Lei nº 253 do Se na do, obri gan do à aqui si ção de
me di ca men tos ge né ri cos pelo Sis te ma Úni co de Sa ú -
de quan do hou ver dis po ni bi li da de e igual da de de
con di ções de pre ços com os re mé di os de mar ca.

Tal me di da pre ten de in cen ti var a pro du ção de
ge né ri cos no País e ga ran tir que o SUS pos sa ad qui -
rir quan ti da des ma i o res de me di ca men tos para dis tri -
bu ir às po pu la ções ca ren tes.

Mas o que fa zer para evi tar os inú me ros ca sos
de in ter ven ções ci rúr gi cas e in ter na ções na rede hos -
pi ta lar que po de ri am ser evi ta dos se os do en tes ti ves -
sem re ce bi do re mé di os quan do a do en ça foi di ag nos -
ti ca da?

Srs. Se na do res, como tan tos ou tros pro ble mas
so ci a is no Bra sil, a di fi cul da de de aces so aos me di ca -
men tos é uma ques tão di re ta men te li ga da à ren da.
Em fa mí li as que ga nham até qua tro sa lá ri os mí ni mos, 
o sa lá rio é to tal men te con su mi do com ali men ta ção,
alu guel e trans por te. Re mé dio pas sa a ser su pér fluo.
E vou re pe tir: 50 mi lhões de bra si le i ros se en con tram
nes sa dra má ti ca si tu a ção.

Em mu i tas fa mí li as, o pro ble ma se agra va quan -
do en vol ve do en ças crô ni cas como hi per ten são, di a -
be tes e co les te rol alto, que exi gem uso con ti nu a do de
me di ca men tos. Aqui há ou tro agra van te: são do en ças 
mais co muns na ter ce i ra ida de, fase em que cai a ren -
da do ci da dão.

Esta mos di an te de uma ques tão so ci al que vem
se agra van do em fun ção de di ver sos fa to res, como
que da de ren da e au men to de de sem pre go.

O sis te ma atu al de dis tri bu i ção de me di ca men -
tos no sis te ma pú bli co de sa ú de tem se mos tra do ine -
fi ci en te di an te da gran de di men são do pro ble ma.
Acre di to que se faz ne ces sá rio uma in ter ven ção mais
efe ti va do Go ver no e de nós Par la men ta res, que po -
de mos con tri bu ir para am pli ar o aces so aos me di ca -
men tos.

No sen ti do de di ag nos ti car o pro ble ma e apon -
tar no vas so lu ções, a Sub co mis são de Sa ú de da Co -
mis são de Assun tos So ci a is vai pro mo ver uma au -
diên cia pú bli ca para de ba ter a ques tão dos ge né ri cos.

Te re mos opor tu ni da de de ava li ar ex pe riên ci as
in ter na ci o na is bem-su ce di das. Um dos pro gra mas de
su ces so ado ta dos em ou tros pa í ses que po de ri am
ser im ple men ta dos no Bra sil, com as ne ces sá ri as
adap ta ções, é o sis te ma de co-pa ga men to do cus to
dos me di ca men tos. Tra ta-se de um pro gra ma em que
o ci da dão paga par te do cus to e o go ver no com ple -

men ta o res tan te. Essa fór mu la já foi ado ta da com
gran de êxi to em al guns pa í ses.

Ao de fi nir um pro gra ma de tal di men são, é pre ci -
so le var em con si de ra ção, na tu ral men te, itens como
fa i xa de ren da, tipo de pa to lo gia e ca te go ria de me di -
ca men to. Na Espa nha, por exem plo, o go ver no as su -
me qua se a to ta li da de dos cus tos dos me di ca men tos
nos ca sos de do en ças crô ni cas da ter ce i ra ida de.

A op ção por um pro gra ma de am pli a ção ao
aces so de me di ca men tos por meio de co-pa ga men to
pelo go ver no en con tra um ce ná rio fa vo rá vel no se tor
far ma cêu ti co bra si le i ro. Três pon tos des ta cam-se
nes se qua dro. Em pri me i ro lu gar, uma sig ni fi ca ti va
am pli a ção do aces so da po pu la ção aos me di ca men -
tos ocor re ria sem ne ces si da de de in ves ti men to adi ci -
o nal, seja na ca de ia de pro du ção, seja na rede de co -
mer ci a li za ção.

A in dús tria far ma cêu ti ca na ci o nal cer ta men te
dis po ria de con di ções para aten der ao au men to da
de man da a ser ge ra do por um pro gra ma nes ses mol -
des, já que se en con tra com 40% de sua ca pa ci da de
oci o sa, se gun do a Fe bra far ma. Com 55 mil far má ci as, 
a rede de co mer ci a li za ção exis ten te po de ria ab sor ver 
o au men to na pro cu ra por me di ca men tos. Em am bos
os ca sos, das in dús tri as e das far má ci as, se ri am re vi -
go ra dos dois seg men tos em que da da ati vi da de,
man ten do ou ge ran do pos tos de em pre go.

Por suas van ta gens, os me di ca men tos ge né ri -
cos são a base dos pro gra mas de aces so a me di ca -
men tos ado ta dos em ou tros pa í ses. No Ca na dá, a
pres cri ção de me di ca men tos a se rem ad qui ri dos pelo 
sis te ma de co-pa ga men to ba se ia-se em uma re la ção
de me di ca men tos di vul ga da pelo Go ver no que é
com pos ta, em sua ma i or par te, pe los ge né ri cos.

A pre fe rên cia pe los ge né ri cos de cor re do fato de 
eles te rem a mes ma qua li da de dos me di ca men tos de
mar ca, a pre ços mu i to mais ba i xos. Isso oti mi za a uti li -
za ção dos re cur sos pú bli cos, per mi tin do que, com o
mes mo or ça men to, se pos sa vi a bi li zar o aces so de
um ma i or nú me ro de pes so as aos me di ca men tos.

A am pli a ção da de man da por me di ca men tos
ge né ri cos tra ria ou tro be ne fí cio: a re du ção ain da ma i -
or de seus pre ços, como ocor reu no Ca na dá, o que
sig ni fi ca ria cus to ain da me nor por me di ca men to para
o go ver no.

É im por tan te des ta car que a im plan ta ção dos
me di ca men tos ge né ri cos no Bra sil, pela se ri e da de e
efi ciên cia com que foi fe i ta, é apon ta da in ter na ci o nal -
men te como um mo de lo. Os nú me ros fa lam por si:
des de fe ve re i ro de 2000, quan do sa í ram os pri me i ros
re gis tros de me di ca men tos ge né ri cos, já fo ram co lo -
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ca dos no mer ca do mais de mil ge né ri cos. Além de
sig ni fi car um avan ço na sa ú de pú bli ca, a in tro du ção
dos ge né ri cos tam bém re pre sen tou um gran de in cen -
ti vo à pro du ção de me di ca men tos no País. De to dos
os ge né ri cos em co mer ci a li za ção no mer ca do bra si -
le i ro, 70% são pro du zi dos no Bra sil.

Já são 46 as in dús tri as que atu am nes se mer ca -
do. As em pre sas na ci o na is são res pon sá ve is por 75% 
dos ge né ri cos co mer ci a li za dos aqui.

Por se tra tar de um mer ca do re cém-cri a do, os
ge né ri cos ain da ne ces si tam de apo io à sua con so li -
da ção. O Go ver no, que to mou para si a ques tão da in -
dús tria au to mo bi lís ti ca, tem, por tan to, a opor tu ni da de 
de agir em de fe sa do me di ca men to mais ba ra to e de
qua li da de.

Uma vez que o Pre si den te Lula se com pro me -
teu com a ma nu ten ção da po lí ti ca de ge né ri cos, es pe -
ro que o Go ver no não se tor ne, in vo lun ta ri a men te, um 
ali a do de po de ro sos se to res in dus tri a is, a fim de re cu -
pe ra rem os mer ca dos que per de ram para os me di ca -
men tos sem mar ca.

O gran de pre ju di ca do se ria o con su mi dor. E o
Se na do Fe de ral, cada dia mais pró xi mo das ques tões 
do ci da dão, não pode fi car in di fe ren te. Te mos apro va -
do nes ta Casa pro je tos que cor ri gem in jus ti ças so ci a -
is, am pli am di re i tos e con tri bu em para a ci da da nia.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na do ra Lú -

cia Vâ nia, eu es ta va aten to ao dis cur so de V. Exª.
Estou en can ta do com sua ini ci a ti va de tra zer à Casa
um as sun to tão im por tan te. Sin to-me ale gre por es tar
na Pre si dên cia da Casa o Se na dor Mão San ta, um
gran de mé di co. Obser vo que S. Exª tam bém está
aten to à ex po si ção que V. Exª faz. Lem brei-me da dis -
cus são de on tem so bre a me di da pro vi só ria que foi
trans for ma da em pro je to de con ver são. Dis cu ti mos a
im por tân cia da in ter ven ção do Go ver no no po der
eco nô mi co, no seg men to de me di ca men tos. Fui Pre -
si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is. Trou xe -
mos a Anvi sa e vá ri os ou tros seg men tos para as pri -
me i ras dis cus sões so bre a apro va ção de me di ca men -
tos ge né ri cos, so bre os qua is V. Exª fa lou com tan to
bri lhan tis mo. Ha via sem pre uma sus pe i ta com re la -
ção aos ge né ri cos. Alguns mé di cos, Sr. Pre si den te,
não gos ta vam de re ce i tar ge né ri cos por medo de não
te rem a qua li da de do re mé dio co mum. A Anvi sa deu
uma ex pli ca ção pro fun da de que os re mé di os ge né ri -
cos pas sa vam por uma sé rie de tes tes an tes de se -
rem co lo ca dos no mer ca do. Cre io que, hoje, os ge né -
ri cos têm uma im por tân cia mu i to gran de, prin ci pal -
men te para a po pu la ção mais ca ren te que pre ci sa de

me di ca men tos. Sou um usuá rio con tu maz de me di ca -
men tos. Sei o quan to cus tam e o que re pre sen ta, no
sa lá rio, a par te des ti na da à com pra de me di ca men tos 
quan do so mos obri ga dos, pelo res to da vida, a con -
su mi-los. Às ve zes, pre o cu po-me com os apo sen ta -
dos e com os pen si o nis tas, por que di zem que eles
não pre ci sam gas tar di nhe i ro com rou pa nem com sa -
pa to, mas es que cem que mu i tas ve zes dois ou três
sa lá ri os mí ni mos não são su fi ci en tes para pa gar os
re mé di os de que ne ces si tam, por que há re mé di os
que cus tam mais de R$ 100,00 a ca i xa com ape nas
14 com pri mi dos. É im por tan tís si mo o que V. Exª pro -
põe, por que tal vez V. Exª con si ga mos trar um ca mi -
nho ao Go ver no para a aqui si ção de me di ca men tos,
já que há 40% de oci o si da de na pro du ção de me di ca -
men tos. Vejo fi las enor mes den tro do Hos pi tal das Clí -
ni cas e de hos pi ta is pú bli cos, pes so as que vão até lá
para pe gar dois, três com pri mi dos e es pe ram três,
qua tro ho ras. Hoje, es tão ten tan do co lo car ca de i ras
para as pes so as po de rem es pe rar. Sen ti mos mu i ta
pena, por que às ve zes a pes soa sai de lá e não tem
di nhe i ro para a con du ção, quan do foi lá ape nas para
pe gar três ou qua tro com pri mi dos. Tal vez o Go ver no
pu des se uti li zar es ses 40% de oci o si da de para ad qui -
rir re mé di os e dis tri buí-los gra tu i ta men te àque les ca -
ren tes que re al men te pre ci sam do me di ca men to. Os
hos pi ta is, além da con sul ta, po de ri am for ne cê-los,
para tran qüi li zar um pou co o ci da dão e me lho rar a
sua sa ú de. Qu e ro cum pri men tá-la e pe dir des cul pas
por ter in ter rom pi do o seu bri lhan te dis cur so.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de -
ço, Se na dor Ro meu Tuma, a in ter ven ção. Mu i to me
hon ra, Se na dor, po der subs ti tuí-lo – sei que não à al -
tu ra – na Co mis são de Assun tos So ci a is. Qu e ro di zer
que ao vo tar on tem con tra o pro je to do Go ver no, o
PSDB quis mos trar que não bas ta a in ter fe rên cia di re -
ta do Go ver no no mer ca do. É ne ces sá rio fa zer com
que o me di ca men to re al men te te nha um pre ço aces -
sí vel à po pu la ção de ba i xa ren da. E nada me lhor que
a con cor rên cia de um re mé dio mais ba ra to, como os
ge né ri cos. Por tan to, re to mar a dis cus são dos ge né ri -
cos é fun da men tal para o País e para aque les que,
como V. Exª apon tou, fi cam nas fi las dos hos pi ta is, es -
pe ran do a com pla cên cia do Po der Pú bli co para que
pos sam ali vi ar suas do res.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na do ra
Lú cia Vâ nia, pri me i ro, cum pri men to V. Exª não ape -
nas por esse seu bri lhan te pro nun ci a men to, mas por
to dos os seus pro nun ci a men tos em de fe sa do Bra sil e 
de Go iás, prin ci pal men te aler tan do o Go ver no Fe de -
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ral de que pre ci sam ser pre ser va das al gu mas co i sas
que trou xe ram be ne fí ci os à po pu la ção bra si le i ra. Uma 
das co i sas que deu cer to, está dan do cer to e, se le va -
da a sé rio pelo Go ver no Lula, con ti nu a rá dan do cer to
são os ge né ri cos. O Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so des ta cou-se jus ta men te no se tor que era
mais cri ti ca do no País: o da sa ú de. Hoje, o mun do in -
te i ro quer co pi ar os pro gra mas de com ba te à Aids, cri -
a dos no Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so pelo
ex-Mi nis tro da Sa ú de José Ser ra. A ques tão dos ge -
né ri cos foi mu i to com ba ti da pelo PT no iní cio. Le van -
ta vam-se de nún ci as nas qua is que ri am en vol ver o
ex-Mi nis tro José Ser ra, ape sar de seu gran de in te res -
se em am pli ar, im plan tar e co lo car à dis po si ção da
po pu la ção bra si le i ra os ge né ri cos. O PT mar te la va,
acu sa va. Com essa ati tu de, co me te ram inú me ras in -
jus ti ças em pro gra mas ele i to ra is e até na cam pa nha
para Pre si den te da Re pú bli ca. Os ge né ri cos fo ram
algo que deu cer to, e a po pu la ção bra si le i ra usu frui
hoje de seus be ne fí ci os. Tudo isso de ve mos agra de -
cer ao ex-Mi nis tro José Ser ra e ao ex-Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Espe ro que essa po lí ti ca
de va i da de exer ci da pelo atu al Go ver no, de que rer
man ter os pro gra mas, mas mu dan do seus no mes,
não leve à ten ta ti va de mu dar o nome des se pro gra -
ma, pre ju di can do esse pro je to que deu e está dan do
cer to. Os ge né ri cos já es tão nas far má ci as. Con tu do,
para be ne fi ci ar de ter mi na das em pre sas ou ou tros la -
bo ra tó ri os, po de rá ser pre ju di ca do esse tra ba lho,
esse pro je to que tem o aval da po pu la ção, pois ofe re -
ce re mé di os de qua li da de e com pre ços aces sí ve is.
Os ge né ri cos con tri bu em mu i to para a po pu la ção.
Eles trou xe ram um avan ço, prin ci pal men te para aten -
der pes so as me nos as sis ti das, de ba i xa ren da, os
ido sos. Espe ro que o Go ver no Fe de ral de i xe um pou -
co de lado a va i da de po lí ti ca e ve nha a for ta le cer ain -
da mais esse pro je to, que deu cer to para o Bra sil. E,
Se na do ra Lú cia Vâ nia, te mos a in cum bên cia de de -
fen der o País, in de pen den te men te de co res par ti dá ri -
as. Como Se na do res, mu i tas ve zes co lo ca mos o
dedo na fe ri da do Go ver no; mas não es ta mos aqui
para fa zer opo si ção por opo si ção: es ta mos aqui para
aler tar, para aju dar, para con tri bu ir e para cons tru ir,
por que que re mos um Bra sil cada vez me lhor. E seu
tra ba lho, Se na do ra, cer ta men te tem con tri bu í do e
con ti nu a rá con tri bu in do para esse ob je ti vo. Pa ra béns, 
no bre Se na do ra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de -
ço por suas pa la vras, Se na dor Le o nel Pa van. V. Exª
re pre sen ta mu i to bem o povo de San ta Ca ta ri na e tem 
fe i to aqui um tra ba lho que dig ni fi ca o nos so Par ti do, o
PSDB. V. Exª acres cen ta mu i to ao meu dis cur so, lem -

bran do, nes te mo men to, a ques tão da Aids. Re al men -
te, o com ba te à Aids no Bra sil tem sido exem plo para
o mun do. E V. Exª re a fir ma a im por tân cia de re to mar -
mos, com toda for ça, a ques tão dos ge né ri cos e re -
lem brou mu i to bem a atu a ção do ex-Mi nis tro José
Ser ra, exem plo de Mi nis tro, ten do en fren ta do a ques -
tão da sa ú de bra si le i ra com dig ni da de, for ça e in de -
pen dên cia. S. Exª mos trou que o Bra sil pode fa zer
mu i to pelo mun do, prin ci pal men te pelo mun do em de -
sen vol vi men to. Hoje, se po de mos ofe re cer nos so tra -
ba lho de com ba te à Aids aos pa í ses me nos de sen vol -
vi dos da Áfri ca, deve-se mu i to ao ex-Mi nis tro José
Ser ra, pela sua atu a ção, pela sua de ter mi na ção e in -
de pen dên cia.

Por tan to, para con clu ir, que ro di zer que aqui po -
de mos fa zer e fa re mos a nos sa par te, em bo ra ca i ba
ao Go ver no agir com fir me za, ado tan do po lí ti cas pú -
bli cas que ga ran tam, de for ma efe ti va e per ma nen te,
a pre ven ção de do en ças e um sis te ma de sa ú de efi -
caz, em que os in te res ses hu ma nos es te jam aci ma
dos in te res ses po lí ti co-par ti dá ri os.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ -
nia, 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. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de -
mos a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la, do PL do
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Fal tam qua tro mi nu tos para o en cer ra men to da
ses são, que pror ro ga rei. Mas lem bro ao no bre ora dor
que Cris to fez o Pai Nos so em um mi nu to e nos trans -
por ta aos céus.

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, V. Exª tem toda a ra zão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pa re -
ce ver da de. É di fí cil de acre di tar e dói pro fun da men te
crer!

Ima gi nem V. Exªs, com pra e ven da de tó xi co
den tro da pe ni ten ciá ria! Uso de te le fo ne ce lu lar para
que o pre so se co mu ni que com mem bros de sua qua -
dri lha e com bi ne, com de ta lhes, a exe cu ção de um
novo cri me!

Enquan to isso, fa mí li as in te i ras de ci da dãos tra -
ba lha do res e ho nes tos es con dem-se sob o co ber tor
do medo. Me ni nos não po dem mais sol tar pipa nas
ruas, e as me ni nas, quan do vão à es co la, de i xam em
casa seus pais mu i to pre o cu pa dos. As mães re zam
para que seus fi lhos re tor nem para casa com vida.
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Brin ca de i ra de mau-gos to? Fil me de fic ção? Te -
a tro do ab sur do? Antes fos se. É a com ple ta in se gu -
ran ça no meu Esta do do Rio de Ja ne i ro!

Em me nos de duas se ma nas, foi a se gun da vez
em que a di re to ria de um pre sí dio de se gu ran ça má xi -
ma foi afas ta da. Em Ban gu, pri si o ne i ros agi am como
se es ti ves sem de fé ri as, con for me mos tra do pela
tevê, sem ne nhu ma som bra de dú vi da.

O Mi nis tro da Jus ti ça, emi nen te Már cio Tho maz
Bas tos, dis se, sem exa ge ro, que é ca la mi to sa a si tu a -
ção do sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro e que as fa lhas 
no mo de lo são he ran ças de dé ca das, de cor ren tes do
des ca so e do des cum pri men to das leis.

Tem ra zão o Sr. Mi nis tro. O sis te ma pe ni ten ciá -
rio bra si le i ro está em si tu a ção para lá de ca la mi to sa.
As fa lhas, de fato, vêm de mu i tos anos. E há dé ca das
que, no Bra sil, as po lí ti cas pú bli cas são di ri gi das para
os efe i tos, e não para as ca u sas.

Não dá mais para re co nhe cer o mal e con vi ver
com ele. Não dá mais para di zer que só acon te ce com 
o ou tro e que isso não nos diz res pe i to. A vi o lên cia é
um cân cer que gan gre na a so ci e da de bra si le i ra. Foi
dado o alar me e é pre ci so aler ta má xi mo, co e são ab -
so lu ta con tra a in se gu ran ça e a vi o lên cia que gras -
sam no meu Esta do do Rio de Ja ne i ro. O Esta do mais
bo ni to da Fe de ra ção e, in fe liz men te, o mais vi o len to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está na
hora de di zer bas ta à vi o lên cia!

Cri ou-se, em um cli ma de de sem pre go, de tó xi -
cos e de de ca dên cia so ci al, uma fra gi li da de no or ga -
nis mo so ci al, no qual se de sen vol ve essa in fec ção,
que te mos tra ta do com an ti bió ti cos, quan do pre ci sa -
mos for ta le cer o cor po do do en te, Se na dor Mão San -
ta. Para tan to, para for ta le cer o cor po des se mo ri bun -
do, pre ci sa mos fa zer jus ti ça tri bu tá ria.

O Rio de Ja ne i ro é o úni co Esta do da Fe de ra -
ção, do Acre ao To can tins, do Oi a po que ao Chuí, que
re ce be me nos de 5% dos im pos tos que ar re ca da para 
a União. Srs. Se na do res, to dos os anos, o Esta do do
Rio de Ja ne i ro, com ba li do em suas fi nan ças, man da
para Bra sí lia R$40 bi lhões! E re ce be de vol ta me nos
de R$2 bi lhões!

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, a ses são se en cer ra às 18 ho ras e
30 mi nu tos, mas o mes mo Re gi men to me fa cul ta pror -
ro gá-la. Des sa for ma, pror ro go a ses são por dez mi -
nu tos, para que V. Exª con clua o seu pro nun ci a men to.
Mas de ve mos fa zer a co mu nhão pre ga da por V. Exª,
de di vi dir não o pão, mas o tem po, en tre V. Exª e o ex -
tra or di ná rio Se na dor Le o nel Pa van, que está es pe -
ran do para fa zer uso da pa la vra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
E va mos di vi dir, Sr. Pre si den te, como Cris to en si nou:
mais para o pró xi mo do que para si.

Por isso, ter mi no nes te mo men to, mas, an tes,
so li ci to a V. Exª que seja dado como lido o res tan te do
meu dis cur so, para que fi que re gis tra da nos Ana is
des ta Casa mi nha pro fun da tris te za por ver meu Esta -
do em si tu a ção ca la mi to sa. Enquan to pas sa mos tan -
tos bi lhões ao Go ver no Fe de ral, não re ce be mos a
con tra par ti da.

Sr. Pre si den te, mu i to agra de ci do, e V. Exª já
pode con ce der a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van.

SEGUE CONCLUSÃO DO DIS–
CURSO DO SR. SENADOR MARCELO
CRIVELLA.

Bas ta!

Não pa re ce ver da de. É di fí cil de acre di tar. E dói
pro fun da men te crer!

Ima gi nem, Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se -
nho res Se na do res, com pra e ven da de tó xi co den tro
de pe ni ten ciá ria! Uso de te le fo ne ce lu lar para que o
pre so se co mu ni que com mem bros da sua qua dri lha
e com bi ne, com de ta lhes, a exe cu ção de um novo cri -
me!

Enquan to isso, fa mí li as in te i ras, de ci da dãos tra -
ba lha do res e ho nes tos, se es con dem sob o co ber tor
do medo. Me ni nos não po dem mais sol tar pipa na rua
e me ni nas não de vem le var suas bo ne cas ao jar dim.
Mães re zam para que seus fi lhos re tor nem para casa
com vida. E pais te mem pela in te gri da de da fa mí lia.

Brin ca de i ra de mau-gos to? Fil me de fic ção? Te -
a tro do ab sur do? 

Antes fos se. É com ple ta a in se gu ran ça no Rio
de Ja ne i ro!

Em me nos de duas se ma nas, foi a se gun da vez
que a di re to ria de um pre sí dio do Rio foi afas ta da. Em
Ban gu, pri si o ne i ros agi am como se es ti ves sem de fé -
ri as, con for me mos tra do pela tevê, sem ne nhu ma
som bra de dú vi da.

O mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho maz Bas tos,
dis se, sem exa ge ro, que é ca la mi to sa a si tu a ção do
sis te ma pe ni ten ciá rio bra si le i ro, e que as fa lhas no
mo de lo são he ran ça de dé ca das, de cor ren tes do des -
ca so e do des cum pri men to das leis.

Tem ra zão o Se nhor Mi nis tro. O sis te ma pe ni -
ten ciá rio bra si le i ro está em si tu a ção para lá de ca la -
mi to sa. As fa lhas, de fato, vêm de mu i tos anos. E há
dé ca das que, no Bra sil, as po lí ti cas pú bli cas são di ri -
gi das para os efe i tos, e não para as ca u sas.
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Não dá mais para re co nhe cer o mal e con vi ver
com ele. Não dá mais para di zer que só acon te ce com 
o ou tro e que isso não nos diz res pe i to. A vi o lên cia é
um cân cer que gan gre na a so ci e da de bra si le i ra. Foi
dado o alar me e é pre ci so aler ta má xi mo, co e são ab -
so lu ta con tra a in se gu ran ça e a vi o lên cia, que gras -
sam o Rio de Ja ne i ro.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res: está na hora de di zer Bas ta à Vi o lên cia!

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, a so li ci ta ção de V. Exª será aten di da
na for ma re gi men tal.

Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se -
na dor Le o nel Pa van, do PSDB do Esta do de San ta
Ca ta ri na.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al -
men te, agra de ço a V. Exª a gen ti le za de me per mi tir
re gis trar a mi nha in dig na ção e pre o cu pa ção quan to à
re for ma tri bu tá ria que, da for ma como está, tra rá sé ri -
os pre ju í zos aos Mu ni cí pi os bra si le i ros. Tam bém
agra de ço ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la a gen ti le za de
di vi dir co nos co o tem po.

Ocu po a tri bu na nes ta tar de para pres tar o meu
ir res tri to apo io à re a li za ção da Mo bi li za ção Na ci o nal
em De fe sa dos Mu ni cí pi os, ocor ri do hoje nes ta Ca pi -
tal, que tem como ob je ti vo bus car al te ra ção do tex to
da Re for ma Tri bu tá ria, de for ma a fa zer jus ti ça aos
Mu ni cí pi os bra si le i ros e seus ha bi tan tes.

Não falo aqui só em nome das Pre fe i tu ras de
San ta Ca ta ri na, mas de to das as Pre fe i tu ras de nos so 
País.

Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí -
pi os, até ago ra os avan ços ob ti dos em prol das ci da -
des na re for ma so mam apro xi ma da men te R$3,7 bi -
lhões, o que é mu i to pou co, ten do em vis ta se rem ne -
ces sá ri os R$20 bi lhões para que as Pre fe i tu ras se jam 
ca pa zes de pres tar à po pu la ção to dos os ser vi ços pú -
bli cos e obri ga ções que a lei atri bui às ad mi nis tra ções 
mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, do min go
foi o Dia da Pá tria, efu si va men te co me mo ra do em
Bra sí lia e em todo o Bra sil. Qu e re mos que es sas co -
me mo ra ções se jam sen ti das pa tri o ti ca men te por to -
dos os bra si le i ros, por to dos os fi lhos des ta Pá tria
ama da cha ma da Bra sil. Por isso, que re mos bus car
nos so es pa ço no es tan dar te des te gi gan te, por que
sa be mos que, com a cri se dos Mu ni cí pi os e a in dig na -
ção dos ad mi nis tra do res mu ni ci pa is, tor na-se cada
vez mais di fí cil en ten der que pac to fe de ra ti vo pre ten -
de este Go ver no.

Com a vo ta ção do tex to da Re for ma Tri bu tá ria,
em pri me i ro tur no, na Câ ma ra dos De pu ta dos fi cou
cla ro o des pre zo às Pre fe i tu ras Mu ni ci pa is. No en tan -
to, ain da pode ha ver uma luz no fim do tú nel. A vo ta -

ção das 38 emen das aglu ti na ti vas e nove des ta ques,
apre sen ta dos por De pu ta dos a pe di do dos Mu ni cí pi -
os, ain da pode de fi nir uma par ti ci pa ção ma i or des ses
no bolo tri bu tá rio.

Espe ro que os Par la men ta res com pre en dam o
su fo co em que se en con tram as Pre fe i tu ras Mu ni ci pa -
is e im po nham mu dan ças pro fun das na PEC da Re -
for ma Tri bu tá ria. Se a Câ ma ra dos De pu ta dos não o
fi zer, com cer te za, fa re mos no Se na do Fe de ral. Estou 
cer to de que o Se na do Fe de ral sa be rá man ter o seu
pa pel de res pon sa bi li da de no pac to fe de ra ti vo há mu -
i to bus ca do, para trans for mar o Bra sil em um país
mais jus to, mais hu ma no e, so bre tu do, ver da de i ra -
men te de mo crá ti co.

Sr. Pre si den te, en ten do ser este um mo men to vi tal 
e de ci si vo para os ad mi nis tra do res mu ni ci pa is ob te rem
uma con tra par ti da mais jus ta no bolo tri bu tá rio.

No tem po exí guo que me res ta, será im pos sí vel
tra zer ao co nhe ci men to da po pu la ção tudo o que pre -
ten do e as emen das que apre sen ta re mos em de fe sa
dos Mu ni cí pi os. Sr. Pre si den te, por isso, peço que
con si de re como lido o res tan te do meu pro nun ci a -
men to, que con te rá aqui lo que eu não pu der apre sen -
tar aos Se na do res e a toda po pu la ção bra si le i ra, prin -
ci pal men te aos Pre fe i tos.

Sr. Pre si den te, fo mos Pre fe i tos e sa be mos o
quan to é di fí cil go ver nar sem con di ções, sem re cur -
sos. Fui Pre fe i to três ve zes do Bal neá rio Cam bo riú,
em San ta Ca ta ri na, uma das ci da des tu rís ti cas mais
im por tan tes do Bra sil que tem cer to po ten ci al eco nô -
mi co. Ima gi ne, Sr. Pre si den te, a si tu a ção dos Pre fe i -
tos de ci da des do in te ri or!

Cer ta men te a po pu la ção que nos as sis te nes te
mo men to, nos Mu ni cí pi os do in te ri or, co bra do Pre fe i -
to e dos Ve re a do res ações ne ces sá ri as e im por tan -
tes; mas o Pre fe i to não tem con di ções de re a li zá-las.
Então, vem a Bra sí lia, de pi res na mão, pe dir aju da
aos De pu ta dos e aos Se na do res. Não há emen das
nem pre vi são de re cur sos no Orça men to. O Go ver no
não li be ra; o Go ver no cor ta; o Go ver no vira as cos tas
aos Pre fe i tos, às ba ses e tam bém àque les que ele ge -
ram o Pre si den te da Re pú bli ca.

Sa be mos que, mu i tas ve zes, os de fen so res do
Go ver no – aliás, de fen do o Bra sil e não o Go ver no –
cul pam o pas sa do, mas o Go ver no atu al foi ele i to para 
mu dar o que di zia es tar er ra do. O Go ver no pro me teu
mu dan ças, pro me teu cor ri gir, tra zer be ne fí ci os e fa zer 
obras para os Mu ni cí pi os e para toda a so ci e da de. Na
ver da de, está ocor ren do o con trá rio. Cada vez mais,
os Pre fe i tos per dem ter re no; cada vez mais os Pre fe i -
tos, pe dem re cur sos. Antes cor ta ram o FPM; de po is
im pe di ram que se co bras se a taxa de ilu mi na ção
apro va da na Câ ma ra e no Se na do. Mas di zem que
não pode, que não é per mi ti do. Por isso, eles es tão in -
gres san do com uma ação na Jus ti ça. Os Pre fe i tos
que pro cu ram ter uma fa tia ma i or no bolo tri bu tá rio di -
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zem que quem re sol ve o pro ble ma na base, nos Mu ni -
cí pi os, são os ad mi nis tra do res, tan to na área da sa ú -
de, na edu ca ção, na ha bi ta ção, na agri cul tu ra e no
aten di men to aos mais ca ren tes e mais ne ces si ta dos.

Te nho a hon ra de po der fa lar ao que ri do ami go
Se na dor Ro meu Tuma, es pe ci a lis ta em se gu ran ça,
que es te ve re cen te men te em Jo in vil le, e ao Se na dor
Mão San ta, mé di co que co nhe ce a ne ces si da de do
povo. Te nho o pra zer de di zer a S. Exªs que nós, que
so mos con trá ri os à Re for ma Tri bu tá ria como ela está,
de ve mos bus car apo io e, com o nos so tra ba lho, o
nos so em pe nho, sen si bi li zar o PT e aque les que apói -
am o Go ver no, para o fato de que tan to a Re for ma da
Pre vi dên cia quan to a Re for ma Tri bu tá ria não fa zem o
Bra sil avan çar. Ao con trá rio, elas irão pre ju di car e tra -
zer sé ri os pro ble mas às Pre fe i tu ras.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Le o nel Pa van, la men to in for mar que o tem po con ce di -
do a V. Exª es go tou-se.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, para en cer rar, devo di zer ao povo de San ta
Ca ta ri na que de fen de mos o Esta do. V. Exª, Sr. Pre si -
den te, de fen de o Pi a uí; o Se na dor Ro meu Tuma de -
fen de São Pa u lo; mas to dos de fen de mos prin ci pal -
men te o Bra sil. Devo di zer aos ca ta ri nen ses que fa re -
mos de tudo para que os Mu ni cí pi os re cu pe rem prin -
ci pal men te o di re i to, o res pe i to por par te do Go ver no
Fe de ral.

Essa é a nos sa con tri bu i ção com os Pre fe i tos e,
prin ci pal men te, com as Pre fe i tu ras do Esta do de San -
ta Ca ta ri na.

Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, peço que seja dado como lido o res tan te do
meu dis cur so.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN–
CIAMENTO DO SR. SENADOR LEONEL
PAVAN.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na na
tar de de hoje para pres tar meu ir res tri to apo io  a re a li -
za ção da Mo bi li za ção Na ci o nal em De fe sa dos Mu ni -
cí pi os, que acon te ce nes ta quar ta-fe i ra (10), em Bra -
sí lia e tam bém fa zer um cha ma men to aos pre fe i tos
ca ta ri nen ses, de to dos os par ti dos, para que par ti ci -
pem des se even to que tem por  ob je ti vo bus car a al te -
ra ção do tex to da Re for ma Tri bu tá ria de for ma a fa zer
jus ti ça aos mu ni cí pi os bra si le i ros e seus ha bi tan tes.

Se gun do a Con fe de ra ção Na ci o nal dos Mu ni cí -
pi os, até ago ra os avan ços ob ti dos em prol das ci da -
des na re for ma so mam apro xi ma da men te R$ 3,7 bi -
lhões o que é mu i to pou co, ten do em vis ta se rem  ne -
ces sá ri os R$ 20 bi lhões para tor nar as pre fe i tu ras ca -
pa zes de pres tar à po pu la ção to dos os ser vi ços pú bli -

cos e obri ga ções que a lei atri bui às ad mi nis tra ções
mu ni ci pa is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, do min go
foi o Dia da Pá tria, efu si va men te co me mo ra do em
Bra sí lia. Nós que re mos que es tas co me mo ra ções se -
jam sen ti das pa tri o ti ca men te por to dos os bra si le i ros,
por to dos os fi lhos des sa Pá tria Ama da, cha ma da
Bra sil. Por isso que re mos bus car nos so es pa ço no es -
tan dar te des te gi gan te, por que sa be mos que com a
cri se dos mu ni cí pi os e a in dig na ção dos ad mi nis tra -
do res mu ni ci pa is, tor na-se cada vez mais di fí cil en -
ten der que pac to fe de ra ti vo  pre ten de este go ver no.

Com a vo ta ção do tex to da Re for ma tri bu tá ria,
em pri me i ro tur no, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, fi cou
cla ro o des pre zo as pre fe i tu ras mu ni ci pa is. No en tan -
to, ain da pode ha ver luz no fim do tú nel, com a vo ta -
ção das 38 emen das aglu ti na ti vas e 9 des ta ques que
fo ram apre sen ta dos por de pu ta dos a pe di do dos mu -
ni cí pi os e po dem de fi nir uma par ti ci pa ção ma i or dos
mu ni cí pi os no bolo par ti dá rio.

Espe ro que os par la men ta res com pre en dam o
su fo co em que se en con tram as pre fe i tu ras mu ni ci pa -
is e im po nham mu dan ças pro fun das na PEC da Re -
for ma Tri bu tá ria, por que se a Câ ma ra não fi zer isso,
com cer te za nós ire mos fa zer no Se na do Fe de ral,
por que es tou cer to que o Se na do sa be rá man ter o
seu pa pel de res pon sa bi li da de no pac to fe de ra ti vo
que há mu i to vem se bus can do para trans for mar o
Bra sil num país mais jus to, hu ma no e so bre tu do ver -
da de i ra men te de mo crá ti co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ten do
ser esse um mo men to vi tal e de ci si vo para os ad mi -
nis tra do res mu ni ci pa is ob te rem uma con tra par ti da
mais jus ta no bolo tri bu tá rio que, a nos so ver, tem
uma di vi são des pro por ci o nal e in jus ta, sen do que os
mu ni cí pi os fi cam com ape nas 13,5%  des te bolo, en -
quan to os es ta dos fi cam com 22,5% e a União com
64%, quan do se sabe que as obri ga ções dos mu ni cí -
pi os tem au men ta do cada vez mais. Essa in jus ta e
des ca bi da dis tri bu i ção do bolo tri bu tá rio tem ca u sa do
o em po bre ci men to cada vez ma i or dos mu ni cí pi os, le -
van do ao de ses pe ro ad mi nis tra do res que não po dem
se quer man ter em dia a fo lha do fun ci o na lis mo, a cre -
che es co lar, a edu ca ção bá si ca, den tre tan tas ou tras
atri bu i ções que lhe fo ram con fe ri das cons ti tu ci o nal -
men te como or ga ni zar e pres tar, di re ta men te ou sob
re gi me de con ces são ou  per mis são, os ser vi ços pú -
bli cos de in te res se lo cal, in clu í do de trans por te co le ti -
vo, que tem ca rá ter es sen ci al; man ter, com a co o pe ra -
ção téc ni ca e fi nan ce i ra da União e do Esta do,   pro -
gra mas  de  edu ca ção  pré-es co lar   e   de   en si no fun -
da men tal e  ser vi ços de aten di men to à sa ú de da po -
pu la ção. Isso sem fa lar na res pon sa bi li da de com as
vias pú bli cas mu ni ci pa is que re que rem es tra das em
con di ções tra fe gá ve is, a ilu mi na ção pú bli ca, den tre
tan tas ou tras.
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Ade ma is, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. se na do res,
é no mu ni cí pio que o ci da dão nas ce, cres ce e mor re e
é ele o ente mais im por tan te  da fe de ra ção, por isso
de fen de mos uma Re for ma Tri bu tá ria, que as se gu re a
am pli a ção da par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os na ar re ca -
da ção tri bu tá ria; a sim pli fi ca ção do sis te ma tri bu tá rio,
para evi tar so ne ga ção e eva são; a pro mo ção da jus ti -
ça fis cal, com ma i or pro gres si vi da de e re vi são dos tri -
bu tos in di re tos; a de so ne ra ção da pro du ção, como
for ma de ge rar cres ci men to eco nô mi co; ins ti tu i ção de
me ca nis mos para eli mi nar a guer ra fis cal e ma nu ten -
ção da com pe tên cia tri bu tá ria dos Mu ni cí pi os.

Sr. Pre si den te, como mu ni ci pa lis ta con vic to e
co nhe ce dor dos pro ble mas que atra ves sam as pre fe i -
tu ras mu ni ci pa is, es tou, mais uma vez, me jun tan do
aos pre fe i tos bra si le i ros, in de pen den te de op ção par -
ti dá ria, para bus car mais re cur sos do bolo tri bu tá rio
para os mu ni cí pi os bra si le i ros, com a par ti lha de to -
das as con tri bu i ções so ci a is, como a CPMF e a Cide,
atu al men te re ser va das à União. 

Sr. Pre si den te, que ro agre gar ao meu pro nun ci -
a men to um es tu do da Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Mu ni cí pi os que tece con si de ra ções so bre  os prin ci -
pa is pon tos de in te res se dos mu ni cí pi os in se ri dos na
PEC 41/03, apro va da em pri me i ro tur no na Câ ma ra
do De pu ta dos em 04.09.2003, e tam bém na Re for ma
da Pre vi dên cia, em tra mi ta ção nes ta Casa, a sa ber:

Pro gres si vi da de do ITBI

A pro pos ta pre vê a pos si bi li da de de fi xa ção de
alí quo tas pro gres si vas em ra zão do va lor do imó vel e
di fe ren ci a das de acor do com sua lo ca li za ção e uso.
Isso sig ni fi ca, de um lado, a pos si bi li da de de im por
ma i or jus ti ça tri bu tá ria com re la ção à ca pa ci da de con -
tri bu ti va e ao es tí mu lo a ati vi da des es tra té gi cas. De
ou tro, pode en se jar a po ten ci a li za ção do tri bu to com
au men to de ar re ca da ção.  Hoje a po ten ci a li za ção do
ITBI so fre res tri ções por que a am pli a ção de alí quo tas
para atin gir imó ve is de ma i or va lor pe na li za aque les
de va lor me nor e, con se qüen te men te, one ra os con -
tri bu in tes de me nor po der aqui si ti vo.  É ra zoá vel ad mi -
tir que a pro gres si vi da de pode am pli ar a ar re ca da ção
do tri bu to em pelo me nos 15%, cor res pon den do a
cer ca de R$  240 mi lhões.

Con tri bu i ção para lim pe za pú bli ca

Tra ta-se de pos tu la ção an ti ga dos mu ni cí pi os,
os qua is en fren ta vam di fi cul da de para ins ti tu ir tri bu to
que re mu ne ras se o ser vi ço pres ta do, atra vés de taxa.
Ocor re que o man da men to cons ti tu ci o nal con di ci o na
a va li da de des sa es pé cie tri bu tá ria à es pe ci fi ci da de e
di vi si bi li da de (C.F. Art. 145, II). Di an te dis so, inú me ros
con ten ci o sos ju di ci a is pu se ram por ter ra a pre ten são
da co bran ça da taxa de lim pe za pú bli ca, in clu in do
vias, lo gra dou ros, pra ças e par ques . A as sun ção des -
sa nova es pé cie – a con tri bu i ção – su pri me os obs tá -

cu los atu a is pos to que não está con di ci o na da àque -
les li mi tes cons ti tu ci o na is. Ao mes mo tem po, em bo ra
te nha a base de cál cu lo igual à do IPTU – o va lor ve -
nal do imó vel – não en cer ra a hi pó te se de bi-tri bu ta -
ção. Tal óbi ce exis ti ria tra tan do-se de taxa. O im pac to
da co bran ça des sa con tri bu i ção está es ti ma da em R$ 
100 mi lhões, le van do em con ta a subs ti tu i ção da taxa
de lim pe za ur ba na, onde ain da é co bra da.

Impos to Ter ri to ri al Ru ral

Em 2002 a ar re ca da ção de ITR no país foi de
ape nas R$ 189 mi lhões, ten do os Mu ni cí pi os re ce bi -
do R$ 94,5 mi lhões. Com a pro pos ta de trans fe rên cia
da com pe tên cia de tri bu tar para os Mu ni cí pi os, é lí ci to 
afir mar que a ar re ca da ção seja oti mi za da. O ITR não
é po ten ci a li za do, bas tan do com pa rar sua ar re ca da -
ção, em 2002, com o IPTU (R$ 5,6 bi lhões) e o ITBI
(R$ 1,6 bi lhões).

O tex to apro va do man tém o tri bu to de com pe -
tên cia da União, mas per mi te que os mu ni cí pi os am -
pli em sua par ti ci pa ção de 50% para 100%. Para que
isso ocor ra será pre ci so a edi ção de lei com op ção do
mu ni cí pio em co brar e fis ca li zar o tri bu to. Nes se caso
a emen da cons ti tu ci o nal exi ge que “não im pli que em
re du ção do im pos to ou qual quer ou tra for ma de re -
nún cia fis cal”.

Para con tem plar in te gral men te a pro pos ta dos
mu ni cí pi os será pre ci so pas sar tam bém a com pe tên -
cia do tri bu to à es fe ra mu ni ci pal. Do con trá rio es ta re -
mos di an te de uma si tu a ção es drú xu la: um ente co bra 
e fis ca li za e o ou tro dita as re gras so bre alí quo tas e
con di ções de co bran ça.

O in cre men to de re ce i ta para os mu ni cí pi os,
com base nos mes mos va lo res ar re ca da dos em
2002, se ria de 94,5 mi lhões.

Con tri bu i ção de Inter ven ção 
no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE

A emen da apro va da des ti nou aos mu ni cí pi os ape -
nas 6,25% do mon tan te to tal da CIDE, cor res pon den do
a 25% da par te que toca aos Esta dos. Esse per cen tu al
re pre sen ta rá cer ca de R$ 520 mi lhões anu a is para os
mu ni cí pi os,  pro je ta dos so bre a pre vi são or ça men tá ria
da União para 2004,  de R$ 8,3 bi lhões

Con tri bu i ção para o Cus te io 
do Ser vi ço de Ilu mi na ção Pú bli ca – CIP

A no vi da de é que a emen da da re for ma tri bu tá ria
tra tou de es ta be le cer a base de cál cu lo do tri bu to, dis -
pen san do a ne ces si da de de lei com ple men tar re gu la tó -
ria. A me di da é po si ti va e es ta be le ce pa râ me tros uni ver -
sa is, con so li dan do de vez a as ser ti va de tri bu tar o ser vi -
ço atra vés do con su mo de ener gia elé tri ca. 

Re gis tre-se que essa al ter na ti va sem pre foi de -
fen di da pela CNM em to das as ma ni fes ta ções, quan -
do a base de cál cu lo ain da es ta va em aber to. Aliás, as 
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ori en ta ções téc ni cas emi ti das pela Enti da de aos mu -
ni cí pi os bra si le i ros sem pre in di ca vam o con su mo de
ener gia como a base de cál cu lo mais ade qua da.

Como a Con tri bu i ção já ha via sido cri a da no ano 
pas sa do, não há novo im pac to para os Mu ni cí pi os
mas ape nas a fa ci li ta ção da co bran ça.

ICMS – Des cons ti tu ci o na li za ção 
dos Cri té ri os de Ra te io

Atu al men te o art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral
em seu pa rá gra fo úni co de fi ne que 3/4 do ín di ce de
par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os no ICMS será fi xa do de
acor do com o va lor adi ci o na do fis cal de cada Mu ni cí -
pio, re me ten do à le gis la ção dos Esta dos a de fi ni ção
quan to ao res tan te. A ma i o ria dos Mu ni cí pi os en ten de 
que a cons ti tu ci o na li za ção de 3/4 dos cri té ri os de par -
ti lha en ges sa a pos si bi li da de de equa li za ção do tri bu -
to, que se re ve la con cen tra dor. 

O tex to apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos re -
me te à lei com ple men tar a fi xa ção de cri té ri os so bre a 
to ta li da de dos re cur sos. Essa al te ra ção per mi ti rá que
se jam dis cu ti dos cri té ri os mais jus tos para a dis tri bu i -
ção do ICMS en tre os Mu ni cí pi os de modo a in se rir
itens que es ti mu lem a ati vi da de eco nô mi ca, mas tam -
bém con tem plem in di ca do res de or dem so ci al. 

Essa me di da não visa ao au men to da par ti ci pa -
ção dos Mu ni cí pi os no bolo tri bu tá rio, mas à dis tri bu i -
ção mais jus ta dos re cur sos. 

É de se res sal tar que a emen da es ta be le ce pra -
zo mí ni mo de 6 anos para  a tran si ção para os no vos
cri té ri os, em cujo pe río do ne nhum  mu ni cí pio po de rá
so frer per das em re la ção ao va lor das re ce i tas a que
fará jus até a edi ção de lei com ple men tar.  Sal vo me -
lhor ju í zo, esse não pa re ce ser o me lhor cri té rio. Ver -
da de que a tran si ção não deve im por im pac to ne ga ti -
vo de ime di a to a al guns mu ni cí pi os. Mas man ter “con -
ge la dos” os atu a is mon tan tes de quem “per de” para
só en tão re dis tri bu ir os va lo res oti mi za dos aos de ma -
is pa re ce re gra bu ro crá ti ca e des ne ces sá ria. Na ver -
da de a emen da es ta be le ce que du ran te pelo me nos 6 
anos quem per de ria fi ca ria, no mí ni mo, com ar re ca -
da ção igual. Me lhor se ria es ta be le cer a im ple men ta -
ção dos no vos cri té ri os à ra zão de 10% ao ano, de for -
ma que as re gras te ri am efi cá cia ple na em 10 anos.
Des ta for ma o im pac to se ria gra du al tan to para quem
“ga nha” como para quem “per de”. É for ma mais sim -
ples de se che gar ao mes mo lu gar. Afi nal, se o ob je ti -
vo é o de des con cen trar a re ce i ta e so cor rer os mu ni -
cí pi os de me nor po ten ci al eco nô mi co, en tão não há
por que pos ter gar os ajus tes ne ces sá ri os a aten der
essa fi na li da de. A pre sen te su ges tão já foi ado ta da
com re la ção ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi -
os em que fo ram pra ti ca dos re du to res fi nan ce i ros de

10% ao ano para ade quar os mu ni cí pi os aos co e fi ci -
en tes in di ca dos pela po pu la ção atu a li za da.

Di an te dis so é re co men dá vel que a emen da
seja al te ra da para es ta be le cer a im ple men ta ção gra -
du al ou en tão re me ter as re gras de tran si ção para lei
com ple men tar, jun ta men te com os cri té ri os de dis tri -
bu i ção a que se re fe re.

Ampli a ção da base do IPVA

A emen da in clui no cam po de in ci dên cia do
IPVA a pro pri e da de de ve í cu los aé re os e aquá ti cos.
As alí quo tas mí ni mas se rão fi xa das pelo Se na do Fe -
de ral e po de rão ser di fe ren ci a das em fun ção do tipo
de uti li za ção. Nes se as pec to es ti ma-se ga nho para os 
mu ni cí pi os, que atu al men te re ce bem 50% da re ce i ta
do im pos to. A re ce i ta per ten ce rá ao mu ni cí pio no qual 
esta re gis tra do o ve í cu lo. Com re la ção às ae ro na ves e 
ve í cu los aquá ti cos a re gra será a mes ma. Nes se as -
pec to será pre ci so ve ri fi car os pro ce di men tos de re -
gis tro e li cen ci a men to jun to aos ór gãos com pe ten tes
como ocor re hoje com re la ção aos ve í cu los au to mo -
to res, li cen ci a dos jun to aos De trans.

Esse au men to da base po de rá sig ni fi car um in -
cre men to de 10% na ar re ca da ção do IPVA, des ti nan -
do cer ca de  R$ 250 mi lhões aos Mu ni cí pi os.

Com pen sa ção pela de so ne ra ção
de ICMS nas ex por ta ções

A com pen sa ção pela de so ne ra ção de ICMS nas 
ex por ta ções, re gu la men ta da pela Lei Com ple men tar
nº 87, com as al te ra ções das Leis Com ple men ta res nº 
102 e 115, ga nha ga ran tia cons ti tu ci o nal, cu jos re -
pas ses ad qui rem vo lu me e es ta bi li da de. Esse per -
cen tu al será de fi ni do em Lei Com ple men tar. Entre -
tan to a meta de au men to na trans fe rên cia aos Esta -
dos já está de fi ni da em cer ca de R$ 2,7 bi lhões. Con -
si de ran do que 25% des sa com pen sa ção per ten ce
aos Mu ni cí pi os, re pre sen ta rá um acrés ci mo de R$
675 mi lhões na re ce i ta dos Mu ni cí pi os.

No ven te na

A no ven te na, pra zo de no ven ta dias para a vi -
gên cia de lei que crie ou au men te im pos tos, pas sa a
cons tar do tex to cons ti tu ci o nal. Mas ela não será apli -
ca da para em prés ti mo com pul só rio, Impos to de
Impor ta ção (II), Impos to de Expor ta ção (IE), Impos to
so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras (IOF), Impos to de Ren -
da (IR), im pos tos ex tra or di ná ri os para o caso de guer -
ra ex ter na, nem so bre a base de cál cu lo do IPVA e
do IPTU. Tam bém nos dois pri me i ros anos de vi gên -
cia da lei com ple men tar que dis ci pli nar o ICMS, a no -
ven te na não se apli ca rá a esse im pos to. Re gis tre-se
que tal pre vi são deve ser apli ca da sem pre ju í zo do
prin cí pio da anu a li da de. 
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OUTROS TEMAS

Re gu la men ta ção do ISSQN

Ape sar de não fa zer par te do tema da Re for ma
Tri bu tá ria, me re ce des ta que o avan ço ob ti do pe los
Mu ni cí pi os com a apro va ção da Lei Com ple men tar Nº 
115/2003, que re gu la men ta o ISSQN, am pli an do a
lis ta de ser vi ços de 101 para mais de 200.

Esti ma-se que a cur to pra zo essa al te ra ção po -
de rá re pre sen tar um acrés ci mo de 25% na ar re ca da -
ção do prin ci pal tri bu to mu ni ci pal, que em 2002 ar re -
ca dou R$ 7,2 bi lhões. Ou seja, os Mu ni cí pi os, prin ci -
pal men te os gran des, de ve rão am pli ar a ar re ca da ção  
em mais R$ 1,8 bi lhões.

Re for ma Pre vi den ciá ria

A Re for ma Pre vi den ciá ria, mer cê de res pe i tar a
au to no mia para os mu ni cí pi os man te rem seus fun dos 
pró pri os, trou xe em ba ra ços para as ad mi nis tra ções
ao es ta be le cer como teto sa la ri al para os ser vi do res 
a re mu ne ra ção do Pre fe i to.

Essa al te ra ção po de rá com pro me ter os Mu ni cí -
pi os de duas for mas, prin ci pal men te:

1. O Pro gra ma Fe de ral de Sa ú de da
Fa mí lia, e ou tros na área de sa ú de, de ini ci -
a ti va dos Go ver nos Esta du a is, po de rão ser
in vi a bi li za dos em mu i tos Mu ni cí pi os. Le van -
ta men to re a li za do pela CNM em 140 Mu ni -
cí pi os apon tou a mé dia sa la ri al dos pre fe i tos 
no mês de ju lho des se ano de R$ 4.400,00.
Con si de ran do que os mé di cos que atu am
nes ses pro gra mas re ce bem sa lá ri os de
mais de R$ 6.000,00, ha ve ria di fi cul da de
para man ter es ses pro fis si o na is em ati vi da -
de ou tra zer ou tros de igual qua li fi ca ção
sem com pro me ter o ní vel de aten di men to.

2. Ha ve rá des qua li fi ca ção dos qua dros 
das car re i ras di tas “de es ta do” nos Mu ni cí pi -
os. Os Fis ca is de Tri bu tos, por exem plo, à
me di da em que vão se qua li fi can do e ad qui -
rin do ex pe riên cia, ge ran do re sul ta dos po si ti -
vos para a ar re ca da ção mu ni ci pal, têm suas 
re mu ne ra ções am pli a das, como for ma de in -
cen ti vo. Caso o teto sa la ri al dos Mu ni cí pi os
seja mu i to ba i xo, es ses pro fis si o na is mi gra -
rão para o ser vi ço pú bli co es ta du al ou fe de -
ral, ou até mes mo para a ini ci a ti va pri va da.
Res ta rá du plo pre ju í zo para os Mu ni cí pi os:
per da do in ves ti men to na ca pa ci ta ção do
pro fis si o nal e au sên cia de ser vi do res qua li fi -
ca dos em seus qua dros. 

Era o que ti nha  a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a

mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF. nº 298/2003-GSJFON 

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên cia 

que, de acor do com o dis pos to no art. 7º, & 2º, do Re -
gi men to Inter no, a par tir des ta data in te gra rei a ban -
ca da do PDT, em ra zão da mi nha des fi li a ção do
PMDB e fi li a ção na que le Par ti do. – Se na dor Ju vên -
cio da Fon se ca.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção, de acor do com o Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) –  Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Arthur Vir gí -
lio, Sér gio Gu er ra, Alva ro Dias, Le o nel Pa van, a Sra.
Lú cia Vâ nia, e os Srs. Se na do res Te o to nio Vi le la Fi -
lho, Ante ro Paes de Bar ros, Ro me ro Jucá, Edu ar do
Aze re do e Pa u lo Paim 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, in fe liz men te fico, a cada dia, mais
con ven ci do de que so mos o País do dis cur so. Do
dis cur so, no mau sen ti do. Do pa la vró rio fá cil e in -
con se qüen te. Ado ra mos ver sar so bre te mas gran -
di lo qüen tes, de al can ce mun di al, mas não cu i da -
mos das ques tões mais co me zi nhas e ele men ta -
res. Se fôs se mos or ga ni zar um jan tar, es co lhe ría -
mos os pra tos mais so fis ti ca dos, os mo lhos mais
re quin ta dos, mas es que ce ría mos de pro ver a co zi -
nha de sal.

É a con clu são a que che go, ao exa mi nar a si -
tu a ção por que pas sa o Insti tu to Na ci o nal de Pro -
pri e da de Indus tri al, o INPI. A cri se fi nan ce i ra e ad -
mi nis tra ti va do INPI já foi abor da da por ou tros ora -
do res an tes de mim, des ta tri bu na. O que faço é re -
for çar o sen ti men to de es cân da lo que nos deve
mo ver em ra zão da pre ca ri e da de com que está
fun ci o nan do o INPI, um ins ti tu to da má xi ma im por -
tân cia para o de sen vol vi men to da ciên cia e da tec -
no lo gia bra si le i ras.

Tan to no Pa lá cio do Pla nal to, quan to aqui, no
Con gres so Na ci o nal – para me res trin gir ape nas
ao Se tor Pú bli co fe de ral, -, é fre qüen te fa lar-se de
de sen vol vi men to in dus tri al, de ino va ção tec no ló gi -
ca. Fica bo ni to dis cor rer so bre a glo ba li za ção, en -
fa ti zan do que o au men to da com pe ti ção é uma de -
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cor rên cia im pe ri o sa da nova con fi gu ra ção do co -
mér cio mun di al, e que é ne ces sá rio às em pre sas
bra si le i ras se rem mais ou sa das e cri a ti vas. Ouço
tam bém que te mos de de sen vol ver o co nhe ci men -
to que está, por as sim di zer, ador me ci do em nos sa
rica bi o di ver si da de, não per mi tin do que es tran ge i -
ros lu crem com o que é nos so. Di zem até que es -
sas mes mas po bres em pre sas bra si le i ras, além
das uni ver si da des, têm de se acos tu mar a pa ten te -
ar suas des co ber tas, de modo a sa í rem vi to ri o sas
na luta pela com pe ti ti vi da de e a pre pa ra rem-se
para o ad ven to da ALCA.

Va mos, en tão, su por que as em pre sas na ci o -
na is e as uni ver si da des se sen si bi li zem com tan tos 
dis cur sos in fla ma dos e pe remp tó ri os e re sol vam,
de fato, pa ten te ar suas des co ber tas e re gis trar
suas mar cas. O que elas en con tram? O INPI de sa -
pa re lha do, mo ro so, com in su fi ciên cia de ver bas e
de fun ci o ná ri os, que pres ta um du vi do so ser vi ço,
ape sar do es for ço her cú leo de 114 exa mi na do res
de pa ten tes e 47 exa mi na do res de mar cas, que,
so zi nhos, têm de dar con ta de 22 mil no vos pe di -
dos que in gres sam no ins ti tu to anu al men te.

A emis são de uma car ta-pa ten te pode le var
seis anos ou mais! Um pe di do de re gis tro de mar ca 
de mo ra mais de qua tro anos para ser exa mi na do!
Isso, numa área em que o tem po cor re mais rá pi do
do que em ou tras áre as, que é a da pro du ção e do
re gis tro e, de po is, da ex plo ra ção co mer ci al dos no -
vos co nhe ci men tos e tec no lo gi as; a da ga ran tia
dos di re i tos ju rí di cos so bre as mar cas co mer ci a is;
tudo o que dá se gu ran ça para in ves tir e para pes -
qui sar, me di an te a cer te za de que quem ino va co -
lhe rá os fru tos de seu tra ba lho; o que leva, em úl ti -
ma aná li se, ao tão de se ja do de sen vol vi men to da
ciên cia e da tec no lo gia bra si le i ras.

Acres cen to, por úl ti mo, que há de se pen sar em
fon tes pe re nes e se gu ras para o fi nan ci a men to do
INPI. No mí ni mo, há de se ga ran tir que as re ce i tas
que o ins ti tu to ob tém, por meio da co bran ça dos ser vi -
ços que pres ta, re ver tam para ele pró prio e não te -
nham de pas sar pela ca i xa do Te sou ro, como hoje
ocor re.

Srªs e Srs. Se na do res, é ne ces sá rio que cu i de -
mos para que não fal te sal em nos sa co zi nha, se qui -
ser mos par ti ci par do ban que te do de sen vol vi men to
na com pa nhia das na ções mais ri cas em ciên cia e
tec no lo gia, des fru tan do, as sim, de igua ri as mais so -
fis ti ca das.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

QUEM GOSTA DE ERRAR, SEGUE ERRANDO
É A CARTILHA DO GOVERNO PETISTA

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, está es cri -
to – e não é nas es tre las; é nas nor mas do go ver no
pe tis ta do Pre si den te Lula. Por in ten ção, de li be ra ção
e von ta de de se guir er ran do. De nada adi an ta ram as
ad ver tên ci as da Na ção atur di da com o es pe tá cu lo do
lo te a men to.

A re vis ta Veja des ta se ma na con cen trou, numa
re por ta gem de capa, esse es pe tá cu lo, dan do-lhe um
novo nome: Espe tá cu lo Ne pe tis ta. E che gou a cri ar
um ne o lo gis mo, a par tir da pa la vra Bra sí lia, re sul tan -
do num ter mo que bem de fi ne a ação pe tis ta:
BRASILHA, a “Bra si lha da Fan ta sia.”

A di fe ren ça é que não é bem fan ta sia. É mu i to
real, por que lá está no Diá rio Ofi ci al da União. Como
diz o jor nal O Esta do de S. Pa u lo de hoje, “o go ver no
abriu as por tas de au tar qui as para os sin di ca tos.”
Ago ra, o que con ta pon to é a mi li tân cia sin di cal dos
pre ten den tes a car gos pú bli cos no INSS.

Para que cons te dos Ana is do Se na do da Re pú -
bli ca, so li ci to que a ma té ria a que me re fi ro seja ane -
xa da a este pro nun ci a men to

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.)

VIDA SINDICAL CONTA PONTO 
PARA SUBIR NO INSS

Se gun do de cre to, can di da tos à vaga têm van ta gem
se já di ri gi ram as so ci a ções de clas ses.

Fa us to Ma ce do

O go ver no abriu as por tas de au tar qui -
as para os sin di ca tos. Nos con cur sos in ter -
nos de pre en chi men to de car gos de es ca lão
su pe ri or ga nha pon tu a ção quem já ocu pou
car gos de di re ção em as so ci a ções de clas se 
e en ti da des co mu ni tá ri as. Esse sis te ma já
está sen do ado ta do pelo mi nis tro da Pre vi -
dên cia, Ri car do Ber zo i ni, na se le ção dos 102 
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fu tu ros ge ren tes-exe cu ti vos re gi o na is do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al (INSS). 

De acor do com a por ta ria 786 e o De -
cre to 4.688, de 11 de ju nho – nor mas que
re gu la men tam o pro ces so se le ti vo para
com po si ção do Gru po de Re ser va do Ban co 
de Ta len tos, em âm bi to na ci o nal –, o can di -
da to à vaga re ce be adi ci o nal de até um pon -
to se per ma ne ceu por mais de um ano na
ati vi da de de di ri gen te sin di cal. Se o tem po
na fun ção for in fe ri or a um ano, vale meio
pon to. Tam bém con ta com a van ta gem
quem já in te grou or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is (ONGs). 

O pro ces so de es co lha está em sua
fase fi nal. Inscre ve ram-se 1,2 mil can di da tos
– to dos ser vi do res de car re i ra, exi gên cia fe i ta 
a par tir do go ver no Fer nan do Hen ri que e
man ti da por Lula. Des se to tal, 510 pas sa ram
pe las pro vas de na tu re za ob je ti va (cur rí cu los
com di plo ma ções, ex pe riên cia pro fis si o nal e
aca dê mi ca) e sub je ti va (tes tes psi co ló gi cos)
e ago ra com põem as lis tas quín tu plas das
qua is sa i rão os no mes dos no vos ge ren tes. 

Até o dia 26, Ber zo i ni vai in di car os no -
mes de sua pre fe rên cia. Não fal tam pe di dos
po lí ti cos, que po dem ter peso de ci si vo na
de fi ni ção. De pu ta dos fe de ra is e es ta du a is
en ca mi nham suas su ges tões ao ga bi ne te
do mi nis tro. “Isso (pe di dos po lí ti cos) sem pre
acon te ceu, mas é im por tan te res sal tar que
to dos os can di da tos são de car re i ra da Pre -
vi dên cia”, des ta cou a pe da go ga Lú cia Car -
va lho, di re to ra de Re cur sos Hu ma nos do
INSS. Tam bém con ta pon to for ma ção su pe -
ri or, es pe ci a li za ção e par ti ci pa ção em se mi -
ná ri os. “Per ten cer a al gum par ti do não vale
pon to”, res sal tou. 

Fun da do ra do PT e da Cen tral Úni ca 
dos Tra ba lha do res (CUT), de pu ta da no
Dis tri to Fe de ral du ran te 12 anos (hoje é
pri me i ra su plen te na Câ ma ra Dis tri tal) e
ex-pre si den te do Sin di ca to dos Pro fes so -
res no DF, Lú cia ano tou que “só o mi nis tro 
tem po der para es co lher e, a prin cí pio, vai 
no me ar aque le que teve a ma i or nota”.
Ela ob ser vou que “a se le ção obe de ce
nor mas ri go ro sas e res pe i to aos pro fis si o -
na is mais pre pa ra dos e qua li fi ca dos”. 

Lú cia co men tou a mu dan ça na com po -
si ção das lis tas – an tes, trí pli ces, ago ra
quín tu plas. “Qu e ría mos um pro ces so mais

am plo, mais mo ti va dor, com cri té ri os no vos
e mais gen te par ti ci pan do”, de cla rou a di re -
to ra do INSS. Ela res sal tou que a clas si fi ca -
ção não é só para ge rên cia exe cu ti va. 

Pres tí gio – Os apro va dos te rão seus
no mes in clu í dos no ban co de ta len tos e po -
dem ser apro ve i ta dos em ou tros se to res. 

De olho na ta be la de pon tu a ção, cer ca 
de 160 ins cri tos (30% do to tal) de cla ra ram
par ti ci pa ção em sin di ca tos. Mu i tos, po rém,
não ga nha ram pon to por que não apre sen ta -
ram com pro va ção. 

O ge ren te-exe cu ti vo tem pres tí gio. Cu i -
da do pa tri mô nio das agên ci as da Pre vi dên -
cia, con tra tos de lo ca ção, ges tão fi nan ce i ra,
ar re ca da ção e aná li se dos pe di dos de be ne -
fí ci os. A gra ti fi ca ção cor res pon de a um DAS
(Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri or) ní vel
2 (R$ 2 mil).

Para o pre si den te da Asso ci a ção Na ci -
o nal dos Au di to res Fis ca is da Pre vi dên cia
(Anfip), Mar ce lo Oli ve i ra, o pro ces so se le ti vo 
é “ins tru men to im por tan te, a gran de evo lu -
ção na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral”. De -
fen sor ir re du tí vel da es co lha de ser vi do res
de car re i ra, Oli ve i ra ava lia que a nota dada
a sin di ca lis tas “não pode ser su pe ri or ao cri -
té rio da ins tru ção pes so al”.”

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

CONFRONTO X SEGURANÇA

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na na tar de de hoje para co men tar ma té ria pu bli -
ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 12 de
agos to do cor ren te, que tra ta, mais uma vez, da ques -
tão agrá ria e do com por ta men to do Go ver no Lula.

A ma té ria, in ti tu la da “Jus ti ça pára mar chas de
ru ra lis tas e MST no Sul”, e que so li ci to seja in se ri da
nos ana is do Se na do, mos tra que a omis são do Go -
ver no está le van do a ra di ca li za ção ao cam po, co lo -
can do em “xe que” a Jus ti ça.

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 SÉRGIO GUERRA 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.)  

CONFLITO AGRÁRIO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar as ma -
té ri as pu bli ca das no jor nal O Esta do de S. Pa u lo de
21 de agos to do cor ren te, in ti tu la das “No Pon tal, MST
pre pa ra no vos acam pa men tos”, “STF con fir ma de sa -
pro pri a ção de área in va di da”, “So nha do res da ci da de
en gros sam fi le i ras do MST” e “Inves ti men to no cam po 
pode cair, in sis te Ro dri gues”. 

As ma té ri as, que so li ci to se jam in se ri das nos
ana is do Se na do, mos tram li te ral men te a “ba gun ça”
que está este País. O Go ver no Lula está per di do, não
sabe o que fa zer em re la ção ao pro ble ma agrá rio no
Bra sil.

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 ALVARO DIAS 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC.Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.)  

JOSÉ MANÉ VAI AO BANCO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar o ar ti go
in ti tu la do “José Mané vai ao ban co”, pu bli ca do no jor -
nal O Esta do de S. Pa u lo de 22 de agos to do cor ren -
te ano.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do Fe de ral, mos tra, de for ma ilus tra ti va, as al tas

ta xas de ju ros vi gen tes no País, mes mo após a re u -
nião do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria que re du ziu em
2,5 pon tos per cen tu a is a taxa bá si ca de ju ros da eco -
no mia.

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 LEONEL PAVAN 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. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

CRÍTICAS ÀS TAXAS ELEVADAS

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar ma té ria
in ti tu la da “Cel so Fur ta do cri ti ca ta xas ele va das”, pu -
bli ca da no jor nal O Globo, edi ção de 19 de agos to do
cor ren te.

A ma té ria, 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 das crí ti cas do ali a do his tó ri co do PT, Cel so
Fur ta do, à po lí ti ca de ju ros al tos ado ta da pelo Go ver -
no Lula e ao po si ci o na men to ex tre ma men te con ser -
va dor da atu al equi pe eco nô mi ca.

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 A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA 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. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.)  

QUEDA NOS REPASSES FEDERAIS

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 da nos sa eco no mia, ba se a do na ma -
té ria Inti tu la da “Ao me nos 108 pre fe i tu ras de SP pa -
ram por mais re cur sos”, pu bli ca da no jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, edi ção de 06 de agos to do cor ren te ano.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do Fe de ral, é opor tu na e ser ve para aler tar o

Go ver no Lula so bre a ne ces si da de de se re to mar o
cres ci men to eco nô mi co, sob pena de pa ra li sar mos o
país, a co me çar pe los mu ni cí pi os.

A ma té ria, que pas so a ler para que fi que in te -
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.)  

FESTA BOBA

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na nes te mo men to para co men tar o ar ti go
in ti tu la do “Fes ta boba”, de au to ria do co lu nis ta Cló vis
Ros si, pu bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo de 7 de
se tem bro do cor ren te.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do, tra ta da apro va ção da Re for ma Tri bu tá ria na

Câ ma ra dos De pu ta dos e ser ve para mos trar que “o
go ver no go ver na não para os que nele vo ta ram, mas
para des men tir os que nele não acre di ta vam”.

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 ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, em mais uma de mons tra ção da fe cun da
e sem pre aten ci o sa ad mi nis tra ção do Pu bli ci tá rio Ma -
u ro Sal les, o seu atu an te e ad mi ra do Pre si den te, re -
ce be mos da Câ ma ra Bra sil-Isra el de Co mér cio e
Indús tria exem pla res de seu “Anuá rio 2003” e do en -
car te es pe ci al “Isra el, 4000 anos de His tó ria”, que nos 
me re cem, nes ta opor tu ni da de, al guns bre ves co men -
tá ri os.

A Câ ma ra Bra sil-Isra el está com ple tan do 44
anos de exis tên cia. No en tan to, as re la ções en tre os
dois pa í ses re mon tam à his tó ri ca Assem bléia da
Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU), de no vem -
bro de 1947, na qual, sob a pre si dên cia do Chan ce ler
bra si le i ro Oswal do Ara nha, foi apro va da a ins ti tu i ção
do Esta do de Isra el, em 14 de maio de 1948.

Des de en tão, o jo vem país con quis tou a aten -
ção do mun do, pela for ça do seu povo e te na ci da de
com a qual pas sou a de sen vol ver pro gra mas de edu -
ca ção, de tec no lo gia, de sa ú de e de va lo ri za ção das
ar tes e da cul tu ra.

Seus vi si tan tes im pres si o na vam-se com o ver -
da de i ro mi la gre da fer ti li za ção do de ser to de Ne guev
e ad mi ra vam-se com a fi de li da de da jo vem Na ção aos 
prin cí pi os do plu ri par ti da ris mo, que con tri bu í ram para 
a cons tru ção do gran de Esta do.

Um des ses ad mi ra do res, o ex-Mi nis tro da Agri -
cul tu ra, Se na dor Apo lô nio Sal les, em 1958 re pre sen -
tou o Po der Exe cu ti vo e o Con gres so Na ci o nal na ina -
u gu ra ção do Bos que Jus ce li no Ku bits chek.

Nes se mes mo lo cal, o Go ver no is ra e len se, ao
en se jo das co me mo ra ções dos dez anos do Esta do,
plan tou ár vo res com os no mes de es ta dis tas de pa í -
ses de mo crá ti cos, com o que as si na la va a sua dis po -
si ção de per ma nen te ami za de com as na ções li vres. 

Por si nal, des de esse tem po ob ser vou-se gran -
de se me lhan ça do solo semi-ári do is ra e len se com o
do agres te e do ser tão per nam bu ca no, que mais tar -
de de ter mi na ria a for te pre sen ça da tec no lo gia agrí -
co la de Isra el em todo o Nor des te, prin ci pal men te, e
nas de ma is re giões bra si le i ras.

Da que le já lon gín quo 1958 a esta par te, re gis -
tra ram-se im por tan tes avan ços nos in ter câm bi os co -
mer ci a is, in dus tri a is e do se tor de ser vi ços en tre o
Bra sil e Isra el. Tam bém, nas re la ções de tro cas de
tec no lo gi as e de com par ti lha men to de es tu dos, ex pe -
riên ci as e pes qui sas nas áre as de edu ca ção, tre i na -
men to e pes qui sa. E além dos be ne fí ci os nas áre as
cul tu ra is, ou tro foi ob ti do na de tu ris mo, con tí nuo e
cres cen te nos dois sen ti dos. 

A Di re to ria e o Con se lho da Câ ma ra Bra sil-Isra -
el de Co mér cio e Indús tria têm in te res se na pro mo -
ção de vi si tas, re a li za ção de se mi ná ri os, cur sos, ex -
po si ções e pa les tras que fa vo re çam o co nhe ci men to

do que cada país tem de me lhor para ofe re cer ao ou -
tro, das ne ces si da des no vas de mer ca dos po ten ci a is
e da for ma como os go ver nos, por seus mi nis té ri os,
em ba i xa das e con su la dos, po dem in te grar-se nes sas 
ati vi da des.

Enten de o Pre si den te Ma u ro Sal les, a res pe i to,
que “a ta re fa é gran de e pro mis so ra”. Des de a cons ti -
tu i ção da Câ ma ra Bra sil-Isra el de Co mér cio e Indús -
tria, em 1959, fi cou de mons tra do que ela “é o re sul ta -
do do es for ço de mu i tos e nun ca foi obra de uma só li -
de ran ça”. Para Sua Se nho ria, e para nós, “as sim foi e
as sim vai con ti nu ar”.

A Câ ma ra, com sede na ci da de de São Pa u lo,
con ta com uma Di re to ria Exe cu ti va in te gra da pelo
men ci o na do Pre si den te Ma u ro Sal les e pe los
Vice-Pre si den tes Jay me Pas ma nik, Mar cos Arba it -
man, Nel son Gru ne ba um e Ro ber to J. Gold berg.
Como Se cre tá rio-Ge ral, Re na to Ochman; como Se -
cre tá rio, Avi Dvir; como Te sou re i ro-Ge ral, Abram Ber -
land; e como Tsou re i ro, Abra mo Dou ek.

São Di re to res: André Blum berg, André Cu nha,
Ansel mo Lanc man, Cás sio Pos vols ki, Cel so Han ne,
Da vid Sa gie, Dora Sil va Cu nha Bu e no, Enri co Mi sa si,
Eran Mar cus, Fran cis co Gott hilf, Ge ral do L. Lo wen -
berg, Ger vá sio Ta na be, He lio Bo brow, Ja cobs Ko gan,
Jac ques Storch, Ja i me Sen der, Ja i me Spitz covsky,
Jor ge Luiz dos San tos B., José Me i ches, Jú lio Ser -
son, Leon Ale xandr, Li o nel Za clis, Luiz Da vid Ga bor,
Má rio Arthur Adler, Ma u ri ce Cos tin, Ma u ro Grin berg,
Mi guel Co la su o no, Pa trí cia Gold berg, Pa u lo Hen ri que 
Shou e ri, Ra ha mim Da vi dov, Re na to Ti cou lat Fi lho, Ri -
car do Mães Ben sa don e Wil son Ni gri.

Com põem o Con se lho De li be ra ti vo o Pre si den te 
Edmun do Saf dié; os Vice-Pre si den tes Cel so La fer e
Má rio Ama to; os Se cre tá ri os Antô nio Hen ri que Cu nha 
Bu e no e Jack Leon Ter pins; os Pre si den tes Emé ri tos
La er te Se tú bal, Ma il son da Nó bre ga, Má rio Ama to,
Ro nald J. Gold berg; os Con se lhe i ros Abra ham Ka -
sinsky, Arnal do Fran ken, Arthur Ro ten berg, Beno Su -
cho dolsky, Char les Rothschild, Cláu dio Luis Lot ten -
berg, Da vid Fef fer, Fanny Fef fer, Isa ías Fe i gen son,
Jay me Bo brow, Jay me Bra sil Gar fin kel, José Ermí rio
de Mo ra es Neto, Ma u rí cio No vinsky, Mi cha el Perl -
man, Oswal do Mu niz Oli va, Pe dro Eber hardt, Pris ci la
Golc zews ki, Ri car do Ste in bruch, Ro ber to Fal di ni e
Sa mu el Kle in. Su san na Tal lert exer ce o car go de Di re -
to ra-Adjun ta, e Nis sim Ni gri, o de Di re tor-Exe cu ti vo.

Entre ou tros te mas, a pu bli ca ção dis cor re so bre
o pa no ra ma eco nô mi co do Bra sil e de Isra el. No pri -
me i ro caso, co men ta os pre nún ci os de um ano po si ti -
vo, os ru mos da eco no mia no novo Go ver no, as fór -
mu las de atra ção de in ves ti men tos es tran ge i ros, o au -
men to das ex por ta ções como meta eco nô mi ca, o au -
men to de in ves ti men tos para re ver ter o de crés ci mo
do nú me ro de tu ris tas.
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Qu an to a Isra el, pro põe “aus te ri da de na eco no -
mia em 2003” e a uti li za ção de acor do para aca bar
com a bi tri bu ta ção. Re ve la que, “na Amé ri ca do Sul, o
Bra sil é o alvo nú me ro um” de cer ca de cem ex por ta -
do res e que as duas na ções per ma ne cem “bus can do
pon tos em co mum”.

 “Bra sil-Isra el 2003” tece co men tá ri os, ain da, so -
bre ques tões re la ci o na das à Agri cul tu ra, à Tec no lo -
gia, à Edu ca ção, à Ener gia, às Incu ba do ras de Tec no -
lo gia, à Se gu ran ça, ao Soft wa re, às Te le co mu ni ca -
ções, aos Trans por tes e às Câ ma ras em pre sa ri a is.

Como ou tro exem plo da cons tru ti va as so ci a ção
das duas na ções, cri a ram-se in cu ba do ras de em pre -
sas em nos so País, des ti na das a con tri bu ir para o de -
sen vol vi men to de no vos em pre en di men tos e tor nar
dis po ní vel a to tal in fra-es tru tu ra de man da da pelo au -
men to de pro je tos ino va do res.

Essas ins ti tu i ções as se gu ram a pres ta ção de
ser vi ços es pe ci a li za dos, ori en ta ção, es pa ço fí si co e
in fra-es tru tu ra de tec no lo gia e de mé to dos ad mi nis -
tra ti vos e ope ra ci o na is de man da dos.

Numa eco no mia glo ba li za da, o mer ca do de in -
cu ba do ras na ci o na is tem re gis tra do o cres ci men to re -
cor de de 30% ao ano. Aqui, fo ram 155, no ano pas sa -
do, uma con fir ma ção da efi ciên cia da es tru tu ra de in -
cu ba ção de em pre sas, se gun do pes qui sas do Insti tu -
to Eu val do Lodi e do Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo -
gia. 

Isso con fir ma, igual men te, o acer to das par ce -
ri as que trans for ma ram os êxi tos da ex pe riên cia de
Isra el tam bém em be ne fí cio para o pro je to bra si le i -
ro.

A edi ção his tó ri ca do Encar te Espe ci al, que me -
re ceu o pa tro cí nio dos gru pos Bra des co e Su za no,
por sua vez, é do cu men to de gran de in te res se para
es ta be le ci men tos de en si no, em pre sas, re pre sen ta -
ções di plo má ti cas e li de ran ças na ci o na is de di fe ren -
tes ra mos de ati vi da de.

Dis cor re so bre 4 mil anos de his tó ria de Isra el, a
di fí cil exis tên cia do povo ju deu e a cri a ção do mo der -
no Esta do, re gis tran do os di ver sos as pec tos do pro -
ces so de con so li da ção do novo país na ter ra dos an -
ces tra is de seus fun da do res.

Hoje, pra ti can do uma eco no mia aber ta e con -
tan do com uma in dús tria di nâ mi ca, uni ver si da des e
ins ti tu i ções aca dê mi cas de alto ní vel, que res pon -
dem pe los re co nhe ci dos avan ços nos cam pos ci en tí -
fi co e tec no ló gi co, a con tri bu i ção de Isra el para o
pro gres so hu ma no ul tra pas sou suas pró pri as fron te -
i ras, vin do a me re cer o re co nhe ci men to da co mu ni -
da de in ter na ci o nal de na ções.

Por fim, de ve mos acres cer que o sem pre fes te -
ja do pu bli ci tá rio Ma u ro Sal les foi ele i to, por una ni mi -
da de, pre si den te da Câ ma ra Bra sil-Isra el de Co mér -
cio e Indús tria, para o pe río do 2002/2004, su ce den do
ao em pre sá rio Má rio Ama to, que ocu pou o car go du -
ran te 8 anos.

Na ce ri mô nia de pos se, em 24 de maio do ano
pas sa do, lem brou a an ti güi da de de seus vín cu los
com Isra el, ini ci a do pelo re la ci o na men to de seu pai, o
Se na dor Apo lô nio Sal les, com aque le País, des de
1959, con for me adi an ta mos.

O seu pro gra ma de tra ba lho com pre en de a am -
pli a ção das re la ções en tre bra si le i ros e is ra e len ses,
in clu si ve no mun do dos ne gó ci os, por quan to, em qua -
se meio sé cu lo, ocor re ram avan ços sig ni fi ca ti vos nas
tro cas do co mér cio, da in dus tria e dos ser vi ços. 

Con si de ra, tam bém, a im por tân cia das re la ções 
no cam po das tec no lo gi as e no com par ti lha men to de
es tu dos e ex pe riên ci as nas áre as de pes qui sa e tre i -
na men to.

Para Ma u ro Sal les, a sua ta re fa “é gran de e pro -
mis so ra”. A Câ ma ra Bra sil-Isra el de Co mér cio e
Indús tria, que pas sou a pre si dir, des de a sua fun da -
ção “tem re sul ta do do es for ço de mu i tos e nun ca foi
obra de uma só li de ran ça”.

Assim vai con ti nu ar, acre di ta mos, pro mo ven do
e pre ser van do as re la ções de ami za de e de in ter câm -
bio, em to das as áre as do co nhe ci men to, en tre o nos -
so País e o ain da jo vem Esta do de Isra el, se de pen der 
tão-so men te das re co nhe ci das ope ro si da de e com -
pe tên cia de Ma u ro Sal les.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO

(PSDB – MG. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.)

PLANO SECUNDÁRIO

Pa la vras do
 Se na dor Edu ar do Aze re do

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,
Ocu po hoje esta tri bu na para um bre ve co men -

tá rio ba se a do na ma té ria in ti tu la da “A Alca e o ris co
do iso la men to”, pu bli ca da no jor nal “O Esta do de S.
Pa u lo” de 18 de agos to do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do Fe de ral, tra ta do ris co que o Bra sil so fre
em de i xar a Alca em pla no se cun dá rio.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te -
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:
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O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.)  

BOAS-NOVAS DO SUL

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro co -
mu ni car a este ple ná rio duas boas no tí ci as para os
afro-bra si le i ros vin das do Rio Gran de do Sul.

A pri me i ra é so bre a apro va ção, por una ni mi da -
de, de lei mu ni ci pal re ser van do aos afro-bra si le i ros
12% das va gas ofe re ci das nos con cur sos pú bli cos re -
a li za dos pelo Po der Pú bli co em Por to Ale gre.

O pro je to é de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo,
com am pla par ti ci pa ção do Mo vi men to Ne gro. Como
já afir ma mos des ta tri bu na re i te ra das ve zes, so men te 
a igual da de ju rí di ca as se gu ra da na Cons ti tu i ção não
é su fi ci en te para su pe rar mos o qua dro his tó ri co das
de si gual da des ra ci a is.

As ações afir ma ti vas são ne ces sá ri as e o re cur -
so ex tre mo às co tas é re sul ta do de nos sa pró pria
omis são. Não fi ze mos nada para re du zir as de si gual -
da des ra ci a is e ago ra, di an te de seu acú mu lo, te mos
que re cor rer ao re mé dio ex tre mo das co tas.

Cum pri men to o Pre fe i to João Ver le, do Par ti do
dos Tra ba lha do res, pela ini ci a ti va e o con jun to dos ve -
re a do res de Por to Ale gre que, ou vin do o Mo vi men to
Ne gro, pôde aper fe i ço ar a pro pos ta en ca mi nha da
pelo Exe cu ti vo.

Fica aí o exem plo da Pre fe i tu ra de Por to Ale gre
para ser se gui do por ou tras pre fe i tu ras de todo o País. 
A Cons ti tu i ção ins cre ve a jus ti ça so ci al como prin cí pio 
nor te a dor e dis põe, tam bém, que é da com pe tên cia
dos mu ni cí pi os le gis lar so bre as sun tos de in te res se
lo cal e com ba ter as ca u sas da po bre za e os fa to res
de mar gi na li za ção, pro mo ven do a in te gra ção so ci al
dos se to res des fa vo re ci dos (art. 23, in ci so X).

A ou tra boa no tí cia é a re a li za ção em Por to Ale -
gre do Fó rum Na ci o nal so bre a Po lí ti ca Assis ten ci al
ao Por ta dor de Ane mia Fal ci for me.

Estão par ti ci pan do ONGs lo ca is e na ci o na is e
as so ci a ções de fal cê mi cos de todo o Bra sil, bus can do 
de fi nir es tra té gi as para ga ran tir um aten di men to mais
efi caz aos por ta do res de ane mia fal ci for me.

A ane mia fal ci for me é a do en ça ge né ti ca mais
co mum do Bra sil. Sua ocor rên cia pre do mi nan te é na
po pu la ção afro-bra si le i ra e es ti ma-se o nas ci men to
de 700-1000 no vos ca sos anu a is de por ta do res de
do en ças fal ci for mes no País.

A re a li za ção des te Fó rum em Por to Ale gre quer
re du zir a mor bi mor ta li da de, am pli ar o aces so a re cur -
sos, cri ar cen tros de re fe rên cia para di ag nós ti co e tra -
ta men to, pro mo ver o in ter câm bio de es pe ci a lis tas e

for ta le cer a ar ti cu la ção na ci o nal das en ti da des de fal -
cê mi cos.

Está tar dan do uma in ter ven ção or ga ni za da e a
ane mia fal ci for me ain da não tem a pri o ri da de que de -
ve ria ter, di an te do con tin gen te enor me de pes so as
afe ta das, nas po lí ti cas as sis ten ci a is e de sa ú de das
di fe ren tes ins tân ci as de go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais
ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba -
lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

Às 15:30 ho ras

– 1– 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2003 

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos 
do Re que ri men to nº 795, de 2003 – art. 336,

 II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra n º 43, de 2003(nº 192/2003, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o ano de 2004 como o “Ano da Mu -
lher”, ten do

Pa re cer sob nº 1.216, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Val dir Ra upp, fa vo rá vel.

– 2 – 
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 55, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os prin cí pi -
os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da ra zo a bi li -
da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 13, DE 2003

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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
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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.

 – 4 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101, de
2002 (nº 3.468/2000, na Casa de ori gem), que ins ti tui
o ano de 2002 como “Ano do Edu ca dor” e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do 

Pa re cer sob nº 1.072, de 2003, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes, ofe re cen do
a re da ção do ven ci do. 

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 326, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 326, de 2003 (apre sen ta do como con clu -
são do Pa re cer nº 1.075, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor : Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho), que re vo ga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei
nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, que dis põe so bre o
Pla no Real, o Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le -
ce as re gras e con di ções de emis são do Real e os cri -
té ri os para con ver são das obri ga ções para o Real, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 487, 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
487, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan -
do a in ser ção em ata de voto de ho me na gem pela
pas sa gem do 95º ani ver sá rio na ta lí cio do Dr. Sal va -
dor Allen de, Pre si den te Cons ti tu ci o nal do Chi le, ele i to 
por voto po pu lar em 4 de se tem bro de 1970.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1217, 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 Ro dolp ho Tou ri nho.

– 7 – 
MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 76,
de 2003 (nº 114/2003, na ori gem), pela qual o Pre si -

den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 4, de 2003, que au to ri za o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar imó vel que es pe ci fi -
ca à União Bra si le i ra de Escri to res.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
711, de 2003, dos Se na do res Osmar Dias e Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 298, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Edu ca ção.

– 9 –
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
712, de 2003, dos Se na do res Osmar Dias e Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 308, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Edu ca ção.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 713 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
713, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 333, de
2003, além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu -
ca ção.

– 11 – 
REQUERIMENTO Nº 750, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
750, de 2003, do Se na dor Ael ton Fre i tas, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2002, 
além da Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

– 12 –
REQUERIMENTO Nº 751, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
751, de 2003, do Se na dor Au gus to Bo te lho, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 291, de 2003, de sua au to ria. 

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer -
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 45 
mi nu tos.)
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DISCURSO DO SR. SENADOR
ALOIZIO MERCADANTE, PRONUNCIADO
NA SESSÃO DO DIA 08 DE SETEMBRO
DE 2003, 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. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, pela ma nhã, ti -
ve mos o lan ça men to de um pro gra ma de am plo al -
can ce so ci al, eu di ria dos mais re le van tes para o de -
sa fio da in clu são so ci al no nos so País, o Pro gra ma
Bra sil Alfa be ti za do.

Te mos 20 mi lhões de adul tos anal fa be tos no
Bra sil e 10 mi lhões de jo vens com me nos de 15 anos
que, ape sar da es co la ri da de, não con se guem ler um
tex to com com pe tên cia, aten ção e en ten di men to para 
in ter pre tá-lo. 

Cin qüen ta e nove por cen to dos jo vens que con -
clu í ram a quar ta sé rie do en si no fun da men tal não
pos su em le i tu ra flu en te, não con se guem apre en der o
tex to que es tão pro cu ran do ler, nem mes mo as qua tro 
ope ra ções fun da men ta is na Ma te má ti ca.

Por isso, o de sa fio que te mos pela fren te, para
pen sar num Bra sil jus to, so li dá rio, um Bra sil da in clu -
são so ci al –, além do pro ble ma da fome, que o pro gra -
ma Fome Zero vem bus can do en fren tar e, digo, só
será equa ci o na do es tru tu ral men te com o cres ci men to
eco nô mi co e em pre go, além das po lí ti cas que es tão
sen do de sen vol vi das pelo nos so Go ver no -, é a ques -
tão do aces so à edu ca ção e, mais que isso, do ci da dão 
no li mi ar do sé cu lo XXI, sa ber ler e es cre ver, um di re i to
bá si co, ina li e ná vel e ina diá vel para o nos so País.

Esse pro gra ma atin ge, hoje, 1.768 mu ni cí pi os –
te mos mais de um mi lhão de jo vens e adul tos de 18 a
85 anos em sala de aula – e está mo bi li zan do di ver sos
ní ve is, não ape nas o es for ço do Go ver no. Os mo ni to -
res de al fa be ti za ção são tam bém as igre jas, os sin di -
ca tos e as en ti da des não-go ver na men ta is, to dos en -
ga ja dos nes ta gran de ta re fa de imen so al can ce so ci al,
que é a de er ra di car o anal fa be tis mo em nos so País. 

Hoje, sen si bi li zei-me mu i to com a agen da, por -
que, ape sar de o en si no mé dio ter au men ta do em
12% as ma trí cu las nes te ano – o que é um in di ca dor
mu i to po si ti vo, com pro van do que a es tru tu ra edu ca ci -
o nal está per mi tin do uma pro gres são do jo vem, por -
tan to, ele en tra mais tar de no mer ca do de tra ba lho e
mais pre pa ra do.

Ain da te mos uma he ran ça so ci al de 20 mi lhões
de pes so as anal fa be tas!

Ima gi nem a im por tân cia do aces so à es co la ri -
da de, seja do pon to de vis ta éti co – por que é um di re i -
to bá si co de ci da da nia –, seja do pon to de vis ta eco -
nô mi co – por que a edu ca ção per mi te ao tra ba lha dor
uma for ma ção mais com pe ten te com ma i o res chan -
ces no mer ca do de tra ba lho, pro por ci o nan do mais efi -
ciên cia no sis te ma de pro du ção, por tan to, um de sem -
pe nho me lhor em to dos os ní ve is. 

Hoje, sen si bi li zei-me mu i to, tam bém, com o dis -
cur so do re pre sen tan te da Unes co no Bra sil, Jor ge
Wert he in, que re que i ro, na opor tu ni da de, que cons -
tas se nos Ana is do Se na do Fe de ral. 

Numa pas sa gem, Wert he in men ci o na o Di re -
tor-Ge ral da Unes co, o  Emba i xa dor Ko i chi ro Mat su u -
ra, que diz o se guin te: “Por meio da al fa be ti za ção, os
me nos fa vo re ci dos po dem en con trar sua voz. Por
meio da al fa be ti za ção, os po bres po dem apren der a
apren der. Por meio da al fa be ti za ção, os sem po der
po dem ser for ta le ci dos”. 

Iden ti fi co-me ple na men te com essa afir ma ção
da Unes co. Pri me i ro, a voz. Se gun do, apren der a
apren der. Sem o aces so à le i tu ra, é mu i to di fí cil, numa 
so ci e da de con tem po râ nea, numa so ci e da de da in for -
ma ção, numa so ci e da de do co nhe ci men to, o ci da dão
po der ter aces so ao apren di za do for mal. O co nhe ci -
men to que ele ad qui re na vida é pre ju di ca do pela im -
pos si bi li da de do aces so ao co nhe ci men to sis te ma ti -
za do, for ma li za do, ci en tí fi co e téc ni co.

Por tan to, o apren di za do exi ge a al fa be ti za ção
como con di ção pré via, como con di ção pre li mi nar. 

Além dis so, os sem po der po dem ser for ta le ci -
dos!

É exa ta men te essa a di men são que po de mos
en con trar com o aces so à edu ca ção des sa imen sa
par ce la da po pu la ção, pois tra ta-se da por ta de en tra -
da da ci da da nia e do mer ca do de tra ba lho – o pas sa -
por te para o fu tu ro é o aces so ao co nhe ci men to e à
edu ca ção. 

Esta mos lon ge de per mi tir que to dos jo vens
che guem às uni ver si da des...

Só 3 mi lhões de jo vens es tão nas uni ver si da des
bra si le i ras, que são ins ti tu i ções com mais de 900
anos, onde de po si ta mos a ciên cia, o co nhe ci men to e
o sa ber. 

Mas os jo vens uni ver si tá ri os po dem par ti ci par
des se pro gra ma de al fa be ti za ção! 

Essa é uma das di men sões do acor do fir ma do
com as uni ver si da des fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is, 
par ti cu la res e co mu ni tá ri as. 
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O con vê nio pres su põe que os jo vens que par ti -
ci pa rem do pro gra ma, pelo pe río do de 6 me ses, como 
mo ni tor de al fa be ti za ção, te rão pri o ri da de na con tra -
ta ção. Inclu si ve, vá ri as em pre sas, que as si na ram o
con vê nio, têm o pro pó si to de ofe re cer em pre go,
quan do hou ver uma vaga e, caso haja dois can di da -
tos ao car go, a pre fe rên cia será da que le que te nha
par ti ci pa do do pro gra ma.

Esta mos en vi dan do to dos os es for ços para es ti -
mu lar o jo vem, que teve o pri vi lé gio de ter aces so à
uni ver si da de em um País como o nos so, a as su mir
tam bém a sua res pon sa bi li da de nes se gran de mu ti -
rão da al fa be ti za ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro -
gra ma já está im ple men ta do em 1.768 mu ni cí pi os, e
nós que re mos levá-lo a to dos os mu ni cí pi os des te
País, ao lon go do nos so Go ver no. 

A ta re fa não é tão-so men te al fa be ti zar, e sim, er -
ra di car o anal fa be tis mo em nos so País!

Essa ação é um dos de sa fi os do po der pú bli co
dos mais re le van tes com a par ce ria da so ci e da de ci -
vil, por que, se gu ra men te, en tra re mos no Sé cu lo XXI
de for ma qua li ta ti va men te di fe ren te da que la com que
ter mi na mos o Sé cu lo XX.

A edu ca ção é a mais im por tan te e a mais es tru -
tu ran te po lí ti ca so ci al de um go ver no, a mais es tra té -
gi ca po lí ti ca de de sen vol vi men to de um País. Por isso
tudo, que ro pa ra be ni zar o Mi nis tro da Edu ca ção, Cris -
to vam Bu ar que; que ro pa ra be ni zar o Pre si den te Lula,
bem como as em pre sas e en ti da des que es tão par ti -
ci pan do e cha mar os jo vens uni ver si tá ri os para as su -
mi rem esse imen so de sa fio, esse gran de mu ti rão da
al fa be ti za ção.

Con cluo, ho me na ge an do tal vez o ma i or edu ca -
dor, aque le que de di cou toda a sua vida a esse tema,
que lan çou esse pro gra ma no go ver no Jan go e, três
me ses de po is, teve de sair para o exí lio, trans for man -
do-se em gran de re fe rên cia in ter na ci o nal, como pe -
da go go e edu ca dor. Re fi ro-me a Pa u lo Fre i re, um
ami go pes so al que le ci o nou co mi go na Pon ti fí cia Uni -
ver si da de Ca tó li ca, du ran te qua se vin te anos.

Te nho a cer te za de que hoje ti ve mos uma ho -
me na gem à his tó ria dele, à gran de za do seu pen sa -
men to, da sua sen si bi li da de, de quem cons tru iu a pe -
da go gia de edu car para a li ber da de. 

Por tudo isso, cha mo os jo vens hoje a par ti ci pa -
rem des se gran de de sa fio de er ra di car o anal fa be tis -
mo do nos so País.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Pro nun ci a men to de

Jor ge Wert he in
Re pre sen tan te da UNESCO no Bra sil

LANÇAMENTO DO PROGRAMA
BRASIL ALFABETIZADO

Pre si dên cia da Re pú bli ca

Bra sí lia, DF 8 de se tem bro de 2003

Em fe ve re i ro do ano em cur so, na ci da de de
Nova York, na sede da ONU, foi lan ça da a Dé ca da
das Na ções Uni das para Alfa be ti za ção, even to que
con tou com a hon ro sa par ti ci pa ção do Mi nis tro da
Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que. Nes sa opor tu ni da de,
o Di re tor-Ge ral da UNESCO, o Emba i xa dor Ko i chi ro
Mat su u ra, afir mou que “por meio da al fa be ti za ção os
me nos fa vo re ci dos po dem en con trar sua voz. Por
meio da al fa be ti za ção, os po bres po dem apren der a
apren der. Por meio da al fa be ti za ção, os sem po der
po dem ser for ta le ci dos”. Essas pa la vras do Di re -
tor-Ge ral da UNESCO ad qui rem um pro fun do sig ni fi -
ca do na So le ni da de de hoje, pois o Go ver no de Vos sa 
Exce lên cia re pre sen ta uma es pe ran ça con cre ta para
que as vo zes dos seg men tos mais po bres e ex clu í dos 
se jam ou vi das.

O Pro gra ma Bra sil Alfa be ti za do é a res pos ta do
Go ver no de V. Exª ao ape lo das Na ções Uni das e da
UNESCO. Há dé ca das, vem sen do em pre en di do um
es for ço mun di al para a su pe ra ção do anal fa be tis mo e
a re du ção das de si gual da des so ci a is. Res ga tar essa
dí vi da his tó ri ca cons ti tui o pri me i ro de ver éti co de to -
dos os go ver nan tes e de to dos nós. Sim, de to dos
nós, por que a nova éti ca, que se tor nou ne ces sá ria,
re quer a ra di ca li za ção da so li da ri e da de e a dig ni fi ca -
ção de to das as pes so as.

Se não bas tas se isso, cre io ser im por tan te sa li -
en tar, nes sa opor tu ni da de, que pes qui sas mais re -
cen tes mos tram que a edu ca ção – e a al fa be ti za ção
em par ti cu lar – cons ti tui uma es tra té gia pri vi le gi a da
para a ex pan são eco nô mi ca e o de sen vol vi men to so -
ci al e po lí ti co. A in ter de pen dên cia de tais di men sões
se dis tin gue pelo fato de a ex pan são eco nô mi ca não
se tra du zir em de sen vol vi men to so ci al e hu ma no se
os seus be ne fí ci os não se dis tri bu í rem e não le va rem
em con ta a par ti ci pa ção e a cons ci en ti za ção. Por ou -
tro lado, os fru tos são ge ra dos pelo au men to da pro -
du ção. Pode-se afir mar, as sim, que a edu ca ção con -
tri bui tan to para dar fru tos como para dis tri buí-los. Por
isso mes mo, o com ba te à po bre za co me ça na es co la.

Além dis so, pes qui sas mos tram evi dên ci as de
que as ta xas mé di as de re tor no do in ves ti men to na
edu ca ção são al tas em com pa ra ção ao re tor no das
des pe sas de ou tros se to res. Elas são mais ele va das
tan to em ter mos de be ne fí ci os in di vi du a is quan to co -
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le ti vos, so bre tu do em re la ção à edu ca ção fun da men -
tal. Ade ma is, além dos be ne fí ci os que po dem ser me -
di dos, há os que são mais di fí ce is de men su rar, mas
igual men te im por tan tes, como os efe i tos na edu ca -
ção, na ali men ta ção, na edu ca ção da fa mí lia, que
con tri bu em para a re du ção de des pe sas pú bli cas em
sa ú de, se gu ran ça e pre vi dên cia, só para ci tar três
exem plos.

Por isso mes mo, o lan ça men to do Pro gra ma
Bra sil Alfa be ti za do ao lado de ou tros an te ri or men te
lan ça dos, como o Fome Zero e o Pri me i ro Empre go,
co lo cam o Go ver no de V. Exª. em sin to nia com os no -
vos ru mos éti cos do de sen vol vi men to que to dos nós
es pe ra mos. Estou se gu ro de que a his tó ria sa be rá re -
gis trar e in ter pre tar o al can ce so ci al des sas me di das
e a sua ver da de i ra di men são es ta dis ta.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

9-9-03
ter ça-fe i ra

 10:00 Re u nião de Lí de res
Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10:30 Sub pro cu ra dor Ednal do Ho lan da Bor ges,
Sub pro cu ra dor da Re pú bli ca 

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:00 Con se lhe i ro Jor ge Pa vão, Pre si den te do
Tri bu nal de Con tas do Esta do do Ma ra nhão

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:30 Se nhor Luis Bul cão. Ge ren te de Cul tu ra do 
Esta do do Ma ra nhão, acom pa nha do de Se cre tá -
ri os de Cul tu ra de ou tros Esta dos

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:00 Lan ça men to do Li vro O Cons ti tu ci o na lis -
mo de D. Pe dro I no Bra sil e em Por tu gal, edi ção
fac-si mi lar de do cu men tos ano ta dos pelo Impe -
ra dor, com in tro du ção de Afon so Ari nos e pre fá -
cio de Car los Fer nan do Mat hi as de Sou za,
co-edi ta do pelo se na do Fe de ral e pelo STF, com
a pre sen ça do Pre si den te Ma u rí cio Cor rêa, Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral

Apre sen ta ção dos se guin tes li vros:
1 – Di re i to Cons ti tu ci o nal Bra si le i ro: Re for ma

das Insti tu i ções Na ci o na is, de Alfre do Va re la
2 – His tó ria Cons ti tu ci o nal do Bra sil, de Au re li no

Leal
3 – Cons ti tu i ção Fe de ral Bra si le i ra (1891), de

João Bar ba lho Uchôa Ca val can ti
Sa lão No bre do Con gres so Na ci o nal

15:00 Se nhor Luiz Alber to Pas sos, acom pa nha do 
do Se nhor Luiz Car los Mo re i ra das Sil va, in di ca -
do para a Di re to ria de Abas te ci men to e Re fi no da 
Pe tro brás

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

10-9-2003
quar ta-fe i ra

8:30 – Café da ma nhã com o Se nhor Ildo Luiz Sa -
u er, Di re tor de Gás e Ener gia da Pe tro brás

Re si dên cia Ofi ci al

10:00 – Pro fes sor José Amé ri co da Cos ta Bar ro -
que i ro, Re i tor da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra -
nhão, acom pa nha do do fu tu ro Re i tor Pro fes sor
Fer nan do Ra mos

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10:15 – De pu ta do José Aris to de mos Pi not ti, De -
pu ta do Fe de ral

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

10:30 – Se na dor Ser gio Zam bi a si, acom pa nha do
do Ve re a dor Luiz Fer nan do Alves de Go doy, Pre -
si den te da União dos Ve re a do res do Bra sil

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:00 – Se nhor Jor ge Wert he in, re pre sen tan te da 
UNESCO no Bra sil

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

11:30 – Se nhor Anto nio Mar tins
Edi fí cio Num ber One – SCN Qu a dra 1 sala 602

15:00 – Gra va ção do pro gra ma de rá dio do Ama -
pá

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

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

10-9-2003
quar ta-fe i ra

18:00 – De pu ta do Fe de ral Anto nio Car los Bif fi –
PT/MS, acom pa nha do dos re pre sen tan tes da
Con fe de ra ção Na ci o nal de Mu ni cí pi os, Fren te
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Ata da 118ª Ses são Espe ci al, em 11 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 dos Srs. José Sar ney e Ro meu Tuma

(Ini cia-se a ses são às 11 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Sob a pro -
te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra ba lhos.

A pre sen te ses são es pe ci al des ti na-se a re ve -
ren ci ar a me mó ria de Sal va dor Allen de, ex-Pre si den -
te da Re pú bli ca do Chi le, nos ter mos do Re que ri men -
to nº 484, de 2003, de au to ria do Sr. Se na dor João
Ca pi be ri be e ou tros Srs. Se na do res.

Agra de ço a hon ro sa pre sen ça dos Srs. Emba i -
xa do res de di ver sos pa í ses, es pe ci al men te a do
Emba i xa dor do Chi le.

De se jo abrir esta ses são sa li en tan do que a mor -
te de Sal va dor Allen de foi uma tra gé dia anun ci a da. O
Chi le ti nha uma his tó ria de mo crá ti ca, era um exem plo 
de per sis tên cia no re gi me das leis, da cons tru ção so -
be ra na, e ten ta va, num mun do con tur ba do pe las in -
ter ven ções mi li ta res, re a li zar uma so lu ção de so ci a -
lis mo den tro da de mo cra cia.

Hoje, sa be mos, di an te dos do cu men tos que fo -
ram li be ra dos, o ta ma nho da in ge rên cia nos as sun tos
chi le nos. De qual quer modo, não se pode ig no rar que
a obra de for ma ção so ci al e eco nô mi ca que atra ves -
sa ra os sé cu los XIX e XX até às po lí ti cas de Frei e
Allen de está nos fun da men tos do Chi le de hoje.

Re cor do que, pou cos anos de po is da que da de
Allen de, re ce bi aqui no Se na do Fe de ral, jun ta men te
com o Se na dor Fran co Mon to ro, o Pre si den te Edu ar -
do Frei. Ele já es ta va atin gi do pela do en ça que o le va -
ria à mor te. A sua fi gu ra já dava si na is de ex tre ma fra -
que za, ti nha a pa li dez da que les que sen tem fu gir a
sa ú de. Mes mo as sim, ele per cor ria a Amé ri ca La ti na
e vi nha ao Bra sil para pe dir so li da ri e da de na que le
mo men to di fí cil, em que es ta va mer gu lha do numa
luta onde de sa pa re cia o pro ces so po lí ti co para pre do -
mi nar a for ça mi li tar.

Foi en tão, no al mo ço que lhe ofe re ce mos – um
pe que no gru po, não eram mais do que qua tro Par la -
men ta res – no res ta u ran te des ta Casa, que ou vi mos
da que la fi gu ra, do ho mem pú bli co so fri do, na que le
mo men to de som bra que pas sa va o seu país, o con -
se lho de que evi tás se mos que o Bra sil en tras se numa 
con fron ta ção. E acres cen tou: “Só sabe o que é a li ber -

da de quem per de a li ber da de”. O Pre si den te Frei nos
dis se isso na que le mo men to, e nun ca es que ci essa
fra se dita pou co tem po an tes de sua mor te, em sua
pe re gri na ção pela Amé ri ca do Sul e no Bra sil.

De po is, como Pre si den te da Re pú bli ca, jun ta -
men te com Raúl Afon sín e Andrés Pe rez, que era en -
tão Pre si den te da Ve ne zu e la, de sen vol ve mos um es -
for ço glo bal para que o Chi le vol tas se ao pro ces so de -
mo crá ti co, já que um dos fun da men tos do Mer co sul
era, sem dú vi da al gu ma, o de que toda a Amé ri ca La -
ti na se in se ris se no pro ces so de mo crá ti co.

A essa épo ca re ce bi, em Bu e nos Ai res, a opo si -
ção chi le na, ten do à fren te Aylwin, e aqui, no Bra sil,
al gu mas ve zes, seus en vi a dos, como Juan So ma vía,
que foi ex tre ma men te par ti ci pan te des sa luta, numa
boa cons pi ra ção em fa vor da li ber da de de que fa la va
Frei.

Na que la épo ca, foi fe i to um es for ço mu i to gran -
de para que a opo si ção chi le na ace i tas se o ple bis ci to
e não mar chas se para a con fron ta ção, para que pu -
des se, mes mo com ex tre ma di fi cul da de, op tar pelo
ca mi nho do en ten di men to, na di fí cil aber tu ra que, afi -
nal, veio a con cre ti zar-se.

O ple bis ci to foi fe i to, o povo chi le no op tou por
ele i ções li vres, e Aylwin, um ho mem ex tre ma men te
bem in for ma do, pro fes sor, po lí ti co e es ta dis ta, foi ele i -
to Pre si den te da Re pú bli ca. Com ele es ti ve tam bém
mu i tas ve zes, mes mo quan do eu já não era Pre si den -
te e ape nas par ti ci pa va da Co mis são de Paz para a
Amé ri ca do Sul, que se re u nia re gu lar men te em San -
ti a go, opor tu ni da de em que con ver sá va mos e até
mes mo re cor dá va mos al guns epi só di os da que le pe -
río do di fí cil da his tó ria chi le na.

Assis tin do à pos se de Aylwin na Pre si dên cia do
Chi le, quan do Pi no chet foi obri ga do a en tre gar-lhe o
po der, en vol to em meu si lên cio, re cor dei com imen sa
co mo ção to dos os epi só di os que an te ce di am aque la
ma nhã.

Nes ta ses são, es ta mos to dos re cor dan do um
epi só dio fun da men tal na his tó ria da Amé ri ca La ti na e
mo ti vo de gran de re fle xão para to dos os de mo crá ti -
cos, que foi a re sis tên cia do Pre si den te Allen de e os
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fa tos que mar ca ram, na que le dia, o Gol pe de La Mo -
ne da.

O san gue der ra ma do de ne nhu ma for ma pode
ser jus ti fi ca do. O cri me co le ti vo tem uma di men são
apo ca líp ti ca, var re a con fi an ça no fu tu ro, des trói a es -
pe ran ça no ho mem.

Esse é o exem plo que nos fica da que les epi só -
di os.

O as sal to a La Mo ne da e toda a tra gé dia chi le -
na, da mes ma ma ne i ra como hoje re lem bra mos o
aten ta do às Tor res Gê me as de Nova Ior que, fi ca rão
na His tó ria como mo nu men tos con tra as so lu ções da
vi o lên cia, que nun ca po dem ser ace i tas, con tra es tes
ca mi nhos da in to le rân cia, de que de ve mos sem pre
nos afas tar, e um guia de cren ça na via de mo crá ti ca,
no diá lo go, no en ten di men to, na po lí ti ca.

É com esse sen ti men to que hoje o Se na do Fe -
de ral, nes ta ma nhã, ini cia esta ses são em me mó ria
do Pre si den te Allen de e de tudo que ele sig ni fi cou
para a de mo cra cia na Amé ri ca La ti na.

Com es sas pa la vras, co me ça mos esta ses são.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor João Ca pi be ri be, au tor do re -
que ri men to para a re a li za ção des te ato, que usa rá da
pa la vra em nome do Se na do Fe de ral.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
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, Sr.
Emba i xa dor do Chi le, Srs. Emba i xa do res, bra si le i ros
que vi ve ram no Chi le, acom pa nha ram a tra gé dia do
povo chi le no e que aqui es tão pre sen tes. O Go ver no
da Uni da de Po pu lar (1970-1973), pre si di do pelo Pre -
si den te Sal va dor Allen de, foi a mais ex tra or di ná ria
ten ta ti va de co lo car em prá ti ca os prin cí pi os do so ci a -
lis mo nos mar cos de um re gi me de mo crá ti co – e aqui
te mos vá ri os tes te mu nhos do pro ces so chi le no: re a li -
zar o ideá rio de jus ti ça so ci al com plu ra lis mo de sen -
si bi li da des po lí ti cas. Sal va dor Allen de foi ele i to de mo -
cra ti ca men te pelo su frá gio uni ver sal e em pre en deu
trans for ma ções ina diá ve is para a so ci e da de chi le na,
res pe i tan do as ins ti tu i ções do país. 

No dia 4 de se tem bro de 1970, a Uni da de Po pu -
lar de Sal va dor Allen de ob te ve 36,6% dos vo tos. Tra -
ta va-se de uma co a li zão de es quer da com pos ta es -
sen ci al men te pe los se guin tes par ti dos: o So ci a lis ta, o 
Co mu nis ta e o Ra di cal, ven cen do Jor ge Ales san dri
do Par ti do Na ci o nal (35% dos su frá gi os) e Ra do mi ro
To mic da De mo cra cia Cris tã (27% dos vo tos). 

Esse élan de li ber da de que re pre sen tou o seu
go ver no co in ci diu com um dos pe río dos mais trá gi cos 
no qual mer gu lha ram os pa í ses das Amé ri cas: a

trans for ma ção dos re gi mes de mo crá ti cos do Con ti -
nen te em di ta du ras mi li ta res com o aval e re cur sos
dos Esta dos Uni dos.

A este pro pó si to, é im por tan te res sal tar que,
após a Re vo lu ção Cu ba na, em 1960, os Esta dos Uni -
dos op ta ram por uma po lí ti ca de li qui da ção dos re gi -
mes de mo crá ti cos exis ten tes nas Amé ri cas, par ti cu -
lar men te na Amé ri ca do Sul. Bra sil, Argen ti na, Uru -
guai e ou tros su cum bi ram ao au to ri ta ris mo, co lo can -
do, as sim, por ter ra as frá ge is de mo cra ci as de nos so
Con ti nen te. Tra ta-se da in ter rup ção de um lon go pro -
ces so de cons tru ção de uma nova so ci e da de de mo -
crá ti ca que tem iní cio com as lu tas pela in de pen dên -
cia du ran te o sé cu lo XIX e se es ten de por toda pri me i -
ra me ta de do sé cu lo XX, in ten si fi can do-se no após
guer ra (1939-1945). Este lon go pro ces so de cons tru -
ção de es pa ços de mo crá ti cos é o re fle xo das enor -
mes trans for ma ções eco nô mi cas e so ci a is (ur ba ni za -
ção, emer gên cia de no vas clas se so ci a is, ato res e ca -
te go ri as so ci a is or ga ni za das) que se tra du zem, po li ti -
ca men te, em no vas re i vin di ca ções e ma i or par ti ci pa -
ção nas de ci sões na ci o na is. Do pon to de vis ta ex ter -
no, as so ci e da des ame ri ca nas exi gem ma i or au to no -
mia e uma nova re la ção com os cen tros eco nô mi cos
do mi nan tes da Eu ro pa e dos Esta dos Uni dos. Esse
pro ces so de ma i or in de pen dên cia fren te aos pa í ses
ri cos, no qua dro de um mun do bi po lar, re ve lou-se ina -
ce i tá vel para os Esta dos Uni dos. Nos anos 60, um a
um, os pa í ses do nos so con ti nen te co nhe ce ram rup -
tu ras ins ti tu ci o na is. 

O Chi le, na épo ca, era um país com só li da tra di -
ção de mo crá ti ca, com ins ti tu i ções re pre sen ta ti vas
das di ver sas ca te go ri as so ci a is e com um ní vel de dis -
tri bu i ção de ren da raro na Amé ri ca La ti na para os pa -
drões da épo ca, além de ser o úl ti mo re du to da de mo -
cra cia nas Amé ri cas. Pela ló gi ca da he ge mo nia nor -
te-ame ri ca na e pe los câ no nes da Gu er ra Fria, um go -
ver no pro gres sis ta no Chi le não po de ria ter di re i to à
exis tên cia. E mes mo an tes da vi tó ria, o go ver no ame -
ri ca no já se po si ci o nou ra di cal men te con tra ele i ção
de Allen de. A esse pro pó si to, o li vro de Nat ha ni el Da -
vis, Os dois úl ti mos anos de Sal va dor Allen de, na
épo ca em ba i xa dor ame ri ca no em San ti a go, é bas tan -
te re ve la dor. 

Henry Kis sin ger, Se cre tá rio de Esta do de lon ga
bi o gra fia an ti de mo crá ti ca, re la tou que Ri chard Ni xon,
na épo ca Pre si den te dos Esta dos Uni dos, ao sa ber
da vi tó ria de Allen de, fi ca ra fora de si – pos ses so –,
res pon sa bi li zan do o De par ta men to de Esta do e o
Emba i xa dor dos Esta dos Uni dos no Chi le, Edward
Korry, pelo re sul ta do des fa vo rá vel. Mais tar de, ao re -
ce ber o mes mo em ba i xa dor, em Was hing ton, cin co

26762 Sex ta-fe i ra 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2003    229ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



se ma nas após a vi tó ria de Allen de, Ni xon, re pu ta do
pelo seu lin gua jar chu lo, não pou pou in vec ti vas con tra 
o pre si den te ele i to. Bas tar do foi o im pro pé rio mais
leve do seu vo ca bu lá rio. Afi nal, os US$425 mil que a
CIA ha via in ves ti do na cam pa nha ele i to ral chi le na,
com o ob je ti vo de bar rar o ca mi nho de Sal va dor Allen -
de, não ha vi am ser vi do para nada.

Ain da, con for me Nat ha ni el Da vis, Kis sin ger foi
ain da mais lon ge. Con si de ra va Allen de uma ame a ça
mu i to mais da no sa para a he ge mo nia ame ri ca na do
que Fi del Cas tro. Sa bia que o novo re gi me po de ria
con ver ter-se em um exem plo em ble má ti co de trans -
for ma ções so ci a is para o nos so con ti nen te, den tro
dos mar cos de uma de mo cra cia re pre sen ta ti va. Em
re u nião se cre ta na Casa Bran ca, no dia 27 de ju lho de 
1970, Kis sin ger de cla ra va: “não vejo por que de ve -
mos fi car es pe ran do sen ta dos as sis tin do a um país
que vira co mu nis ta por ir res pon sa bi li da de de seu pró -
prio povo”. Em se tem bro de 1970, Kis sin ger de cla ra,
em en tre vis ta à im pren sa, que ain da não ha via en -
con tra do nin guém que acre di tas se que, com a vi tó ria
de Allen de, o Chi le vol ta ria a ter ele i ções de mo crá ti -
cas. E agre ga va que não de ve ri am se en ga nar, pen -
san do que Allen de no po der não tra ria pro ble ma para
os Esta dos Uni dos e para as de ma is for ças de mo crá -
ti cas do he mis fé rio oci den tal.

Helms, Di re tor da CIA, em de po i men to ao Se na -
do dos Esta dos Uni dos, di an te do Se na dor Frank
Church, apre sen tou suas no tas con ten do as ins tru -
ções re ce bi das do Pre si den te Ni xon, em re u nião no
Sa lão Oval, em 16 de se tem bro de 1970. Elas são es -
tar re ce do ras: “mes mo que te nha uma opor tu ni da de,
en tre dez, sal ve o Chi le! Vale a pena gas to. Não im -
por tam os ris cos que te nha que cor rer. De i xar a em -
ba i xa da fora des ta ação. Dez mi lhões de dó la res dis -
po ní ve is ime di a ta men te e mais se for ne ces sá rio. De -
di ca ção com ple ta dos me lho res ho mens. Pla no es tra -
té gi co. Arre ben tar a eco no mia. Qu a ren ta e oito ho ras
para pla no de ação”.

A de ci são es ta va to ma da: des tru ir a de mo cra cia 
chi le na e a de toda a Amé ri ca La ti na. O Go ver no de
Sal va dor Allen de se pro pu nha a um pro gra ma em 40
pon tos. Aqui, vale a pena re lem brar esse pro fun do
com pro mis so de mo crá ti co de Sal va dor Allen de com o 
povo chi le no. A me di da mais im por tan te nes ses 40
pon tos, em ter mos de im pac to po lí ti co, foi a na ci o na li -
za ção das mi nas de co bre, até en tão nas mãos de
em pre sas ame ri ca nas. Foi, aliás, uma de ci são to ma -
da pelo Con gres so do Chi le, com una ni mi da de de to -
das as cor ren tes po lí ti cas. O co bre re pre sen ta va o
prin ci pal item da pa u ta de ex por ta ções, su pe ri or a
70% das re ce i tas ex ter nas. Allen de ter mi nou a re for -

ma agrá ria; aliás, ini ci a da no go ver no de mo cra ta-cris -
tão de Edu ar do Frei, e es ta ti zou a rede ban cá ria. Os
dois pri me i ros anos de go ver no co nhe ce ram um cres -
ci men to da pro du ção e do em pre go, fato que ex pli ca o 
cres ci men to da vo ta ção que ob te ve a Uni da de Po pu -
lar nos ple i tos pos te ri o res – be i ran do a 50% do voto
do povo chi le no.

Fi nal men te, os de síg ni os de Ni xon e Kis sin ger
se re a li za ram no dia 11 de se tem bro de 1973, com o
gol pe mi li tar: o bom bar de io do Pa lá cio de La Mo ne -
da e a mor te de Sal va dor Allen de. Se gui ram-se 17
anos de per se gui ções, tor tu ras, mor tes, aten ta dos e
tam bém de re sis tên cia aos des man dos da di ta du ra
mi li tar.

Por um pa ra do xo e iro nia da His tó ria, a trá gi ca
des tru i ção das Tor res Gê me as de Nova Ior que, ma -
tan do co var de men te mi lha res de ci da dãos ame ri ca -
nos, ocor reu na mes ma data do gol pe de Esta do que
li qui dou a de mo cra cia chi le na. A tra gé dia ame ri ca na,
no iní cio do Sé cu lo XXI é, sem dú vi da, um di vi sor de
águas his tó ri co. Esses fa tos es tão e res ta rão gra va -
dos em nos sa me mó ria po lí ti ca. Eles con di ci o na ram a 
atu al con jun tu ra in ter na ci o nal com con tor nos som bri -
os, que ca mi nham para o in ter ven ci o nis mo, o uni la te -
ra lis mo, o des pres tí gio das Na ções Uni das e a ar ro -
gân cia. É pre ci so de bi tar es sas duas tra gé di as ao au -
to ri ta ris mo dos fal sos de mo cra tas e tam bém aos fun -
da men ta lis mos de to dos os na i pes, re li gi o sos ou não.
Essas for ças con ser va do ras sem pre têm re a gi do com 
vi o lên cia con tra a mo der ni za ção so ci al, con tra os res -
pe i to às di fe ren ças en tre os po vos e ao avan ço da re -
pre sen ta ção dos in te res ses ma jo ri tá ri os das so ci e da -
des. A iro nia ma i or é usar a De mo cra cia para re du zir
os di re i tos hu ma nos e de fen der in te res ses que não
são ma jo ri tá ri os e sim res tri tos à eli te fi nan ce i ra e in -
dus tri al. Mes mo no con tex to da Gu er ra Fria, não po -
de mos nos ilu dir, pois o au to ri ta ris mo que su fo cou o
povo rus so no re gi me de Sta lin e a atu al re a ção con -
ser va do ra nos Esta dos Uni dos têm a mes ma gê ne sis: 
a in to le rân cia po lí ti ca.

Nes te mo men to, de ve mos nos in ter ro gar: De -
mo cra cia sim; mas a quem ser ve a De mo cra cia? À
eli te ou aos mi lhões de ex clu í dos? O Go ver no de
Allen de re pre sen ta va a voz dos ex clu í dos e dos po -
bres. Esses dois ter rí ve is exem plos da nos sa his tó ria
re cen te de vem ser vir como li ção para a re cons tru ção
da de mo cra cia no Bra sil e na Amé ri ca La ti na.

Sr. Pre si den te, já que fa la mos em to le rân cia po -
lí ti ca, esse exem plo foi dado, com abun dân cia e ge ne -
ro si da de, pelo povo chi le no sob o go ver no de Allen de, 
que aco lheu de bra ços aber tos e deu apo io ma te ri al
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aos exi la dos que lá che ga vam de to dos os qua dran -
tes, in clu in do mi lha res de bra si le i ros.

Gos ta ria de re gis trar a pre sen ça, na vida pú bli ca 
na ci o nal dos úl ti mos anos, de vá ri os bra si le i ros que
go za ram da ge ne ro si da de do povo chi le no, en tre eles
al guns fun ci o ná ri os do Se na do, como Athos Pe re i ra,
Ge or ges Mi chel e Ri car do Za ra ti ni. Tam bém po lí ti cos
de gran de im por tân cia para a vida na ci o nal, como
Fer nan do Hen ri que Car do so, José Ser ra, Pa u lo Re -
na to de Sou sa, Mar co Au ré lio Gar cia. Inte lec tu a is
como Te o tô nio dos San tos, Éder Sa der, Plí nio de
Arru da Sam pa io, Darcy Ri be i ro e vá ri os que se en -
con tram no ple ná rio do Se na do Fe de ral, como Ubi ra -
mar Pe i xo to de Oli ve i ra, Cris ti na de Cas tro, Ma ri ja ne
Vi e i ra Lis boa, José Du ar te, Ni el sen de Pa u la Pi res,
Fer nan do Sa fa tle e To más Tog ni Tar quí nio, en tre ou -
tros. Entre es ses, en con tram-se aqui, tam bém, a mi -
nha es po sa e os meus fi lhos. Qu e ro agra de cer a ge -
ne ro si da de do povo chi le no, de nos ter re ce bi do num
mo men to de ex tre ma di fi cul da de. O Chi le foi o úl ti mo
bas tião de li ber da de e de de mo cra cia. 

Por tan to, re lem brar 30 anos de po is, aque la ter -
ça-fe i ra, 11 de se tem bro, quan do o Pre si den te Allen -
de di ri giu suas úl ti mas pa la vras ao povo chi le no e a
mi lha res de la ti no-ame ri ca nos, en tre eles mais de cin -
co mil bra si le i ros lá exi la dos , faz com que nos tor ne -
mos cada vez mais con vic tos de que o es pí ri to de mo -
crá ti co de Sal va dor Allen de deve per ma ne cer en tre
nós. E a his tó ria do Chi le pro du ziu no nos so País mo -
men tos de gran de ten são. 

E que ria re lem brar o De pu ta do Fran cis co Pin to,
do MDB da Ba hia, que con de nou, da tri bu na da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, a pre sen ça do Pre si den te chi le -
no, Au gus to Pi no chet*, na pos se do Pre si den te
Ernes to Ge i sel, ocor ri da a15 de mar ço de 1974. 

No pro nun ci a men to, Chi co Pin to res pon sa bi li -
zou Pi no chet por pri sões ile ga is, tor tu ras e as sas si na -
tos, além de cha má-lo de di ta dor – os di ta do res de -
tes tam ser cha ma dos de di ta dor. 

O novo Pre si den te abriu pro ces so no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral con tra Chi co Pin to por “in sul to a che -
fe de es ta do es tran ge i ro”. Chi co Pin to foi con de na do à 
pena de pri são. Cum priu a pena e teve o seu man da to 
cas sa do.

Por tan to, a his tó ria da tra gé dia chi le na che ga
aos dias de hoje. Assim como o povo chi le no foi sub -
me ti do ao medo e ao ter ror, o povo ame ri ca no, vin te e
oito anos de po is, está ex pe ri men tan do a per da dos
seus di re i tos ci vis. Em nome do com ba te ao ter ro ris -
mo, res trin ge-se a li ber da de do povo ame ri ca no.

A li ção do Chi le é uma li ção fun da men tal para a
cons tru ção das nos sas de mo cra ci as. E Allen de será
uma fon te de ins pi ra ção per ma nen te na cons tru ção
do pro ces so de mo crá ti co do nos so País e de toda a
Amé ri ca.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
(Pal mas.) 

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi -
be ri be, 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 no bre Se na dor Edu ar do 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.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e
Srs. Se na do res, Sr. Emba i xa dor do Chi le, Osval do
Puc cio, Srªs e Srs. Emba i xa do res, Mi nis tro Flá vio Bi -
er ren bach, que foi meu com pa nhe i ro. Em 1973, eu
com ple ta va 32 anos e vivi com ex tre ma in ten si da de
os acon te ci men tos so bre os qua is o Se na dor João
Ca pi be ri be fa lou com tan ta emo ção, com an se i os que 
tam bém eram os meus e de toda a nos sa ge ra ção.
Fe liz men te, S. Exª pôde tra çar um qua dro bas tan te
com ple to. O meu pro nun ci a men to será mais cur to.

“Sal va dor Allen de – ele está en tre nós.”
Era 11 de se tem bro de 1973. Ago ra de ma nhã,

nes te mo men to – ago ra são 11h45; era algo em tor no
de 11h30, no ho rá rio de San ti a go –, faz trin ta anos.
No Bra sil, a no tí cia se es pa lhou num ins tan te: gol pe
mi li tar no Chi le. Não ha via Inter net, não ha via trans -
mis são ao vivo pela TV, como hou ve nas guer ras do
Ira que, do Afe ga nis tão, do Ori en te Mé dio. Os rá di os,
to dos li ga dos no no ti ciá rio, en vi a vam in for ma ções
con fu sas dos jor na lis tas que se re u ni ram em Men do -
za, a ci da de ar gen ti na da fron te i ra. Nin guém que ria
acre di tar numa de las, re pe ti da a todo mo men to, que
dava con ta da mor te de Sal va dor Allen de. Fa la va-se
em su i cí dio. Se ria ver da de? A his tó ria con fir mou que
sim, que Allen de não re sis tiu à pos si bi li da de de ver
seu país en tre gue à men ta li da de fas cis ta dos gol pis -
tas. Ele pre fe riu mor rer jun to com a de mo cra cia que,
na que le mo men to, tam bém saía da vida chi le na. Aca -
ba vam os so nhos de li ber da de e de mo cra cia. Ali, es -
ta va ocor ren do um gol pe fa tal. 

To dos os re la tos fa lam da so li dão de Allen de, re -
sis tin do com al gu mas ra ja das da me tra lha do ra que
tal vez o te nha ma ta do, no Pa lá cio de La Mo ne da, no
cen tro de San ti a go. Allen de apa re ceu como um vul to
numa das ja ne las, com a arma na mão, e um fo tó gra fo 
fez a foto his tó ri ca. Quem co nhe ce essa foto lê o seu
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olhar de ses pe ra do e não es que ce, por que re su mia a
tris te za do mun do in te i ro na que le dia. 

Pu lan do para o pre sen te, mas se guin do a his tó -
ria, é de se per gun tar: qual foi o des ti no da que les que
des fe ri ram aque le gol pe? So frem até hoje a con de na -
ção do mun do pe las pri sões, tor tu ras e mi lha res de
as sas si na tos e per se gui ções re a li za das da for ma
mais cru el. São pre sos no es tran ge i ro, fa zem-se pas -
sar por do en tes men ta is ima gi nan do que as sim pos -
sam ate nu ar seus cri mes de lesa-hu ma ni da de...
Assas si nos do seu pró prio país, tra i do res do seu
povo, car re gam essa su pre ma ver go nha por onde an -
dam. 

E qual foi a tra je tó ria de Sal va dor Allen de, quan -
do vivo e mes mo de po is de mor to? Seu ami go Pa blo
Ne ru da, o po e ta ge ni al que, dias de po is, tam bém não
agüen tou o gol pe e de i xou que a tris te za fi zes se o seu 
co ra ção pa rar, gos ta va de ex pli car que os ho mens
dos pa í ses fri os e mon ta nho sos, como o Chi le, so -
frem de um bem – não de um mal – tão eter no quan to
o gelo dos Andes: so nham. So nham com o que lhes
pos sa aque cer a alma: afe to, acon che go, sor ri so,
bem-es tar, “ba i les co le ti vos de gen te com sa ú de”,
como di zia o pró prio Allen de.

Se es ti ves se vivo, Sal va dor Allen de es ta ria ago -
ra com 95 anos, e nós es ta ría mos co me mo ran do seu
ani ver sá rio. Mas os chi le nos cor ri gi ram essa fra se na
se ma na pas sa da: “Ele está en tre nós”, dis se ram, en -
chen do as pra ças de San ti a go no úl ti mo dia 4, quan -
do co me mo ra ram o dia das ele i ções que le va ram Sal -
va dor Allen de à Pre si dên cia, como o pri me i ro so ci a -
lis ta la ti no-ame ri ca no a che gar a esse car go pelo voto 
po pu lar.

Fi li a do ao Par ti do So ci a lis ta, Sal va dor Allen de
cri ou, em 1936, a Fren te Po pu lar, uma ali an ça de es -
quer da que foi um mar co his tó ri co para o Chi le e um
exem plo de ca mi nho para a es quer da do mun do todo
– na que la épo ca per se gui da pe las idéi as fas cis tas e
na zis tas na Eu ro pa.

Um ano de po is, em 1937, foi ele i to De pu ta do.
Em 1945, che gou ao Se na do. Em 1961, foi re e le i to.
Em 1966, ocu pou a Pre si dên cia do Se na do.

Era mé di co. Pas sou pelo Mi nis té rio da Sa ú de no 
Go ver no de Pe dro Aguir re Cer da e de fen deu o di re i to
à sa ú de ple na para to dos, lem bran do que ela pas sa
pela re a li za ção to tal do ho mem – e que isso é im pos -
sí vel na con vi vên cia com a mi sé ria. 

Na po lí ti ca in ter na ci o nal, Allen de de fen deu com
vi gor a so be ra nia dos po vos. Cha mou aten ção pela
co ra gem, por ser o pri me i ro a apo i ar o Ma re chal Tito,
da hoje ex-Iu gos lá via, nos con fli tos com a tam bém

ex-União So vié ti ca. Dis se que “cada povo é li vre para
es co lher seu pró prio ca mi nho ao so ci a lis mo”. Pela
mes ma ra zão, con de nou a in va são das tro pas do
Pac to de Var só via na ex-Tche cos lo vá quia. Pre fe riu fi -
car do lado da que le ra paz tche co que, so zi nho, ati rou
uma pe dra num dos tan ques so vié ti cos. A his tó ria pro -
vou que Allen de es ta va cer to.

O mun do todo, hoje, lhe pres ta ho me na gem.
Faz dois me ses que a pra ça San ti a go de Chi le, em
Pa ris, leva seu nome. Jun to co mi go, ago ra, cen te nas
de Par la men tos, es co las, sin di ca tos, jor na is, rá di os e
TVs do mun do todo re cor dam Sal va dor Allen de. Esta
ses são é fru to da fe liz ini ci a ti va do nos so Se na do, por
in ter mé dio do Se na dor João Ca pi be ri be, que hoje,
jun ta men te com sua se nho ra e seus fi lhos, lem bra o
quão ca lo ro sa men te o povo chi le no aco lheu sua fa mí -
lia e ou tros como José Ser ra, Mar co Au ré lio Gar cia,
Pa u lo Re na to Sou za – que, ali es tan do em uma mis -
são da ONU, aco lheu pelo me nos onze ami gos em
sua casa – e tan tos ou tros por S. Exª aqui re lem bra -
dos.

Ain da nes te mo men to, o Pre si den te Ri car do La -
gos re a bre a por ta la te ral do La Mo ne da, que fi cou fe -
cha da por es ses trin ta anos, por onde saiu o cor po de
Allen de. Ago ra ela é a Por ta da Li ber da de.

Como vi si o ná rio do sé cu lo XX, sa bia que a luta
pelo so ci a lis mo atra ves sa ria o sé cu lo XXI, por que es -
ta va ape nas co me çan do. Mais do que isso: sa bia que
ela não ter mi na ria com sua mor te fí si ca. Ou tros, no
Chi le e nou tros pa í ses, con ti nu a ri am a de fen der os di -
re i tos e a gran de za do ho mem.

Re pi to suas úl ti mas pa la vras:

Ten go fe en Chi le y su des ti no. Su pe ra -
rán otros hom bres este mo men to grís y
amar go, en el que la tra i ción pre ten de im po -
ner se.

Si gan us te des sa bi en do que, mu cho
más tem pra no que tar de, de nu e vo se abri -
rán las gran des ala me das por don de pase el 
hom bre li bre para cons tru ir una so ci e dad
me jor.

Sua fi lha Isa bel Allen de Bus si, ago ra Pre si den -
te da Câ ma ra dos De pu ta dos, e sua es po sa Hor ten -
cia Allen de man têm vivo o seu pen sa men to na po lí -
ti ca chi le na. Tive a hon ra de ser con vi da do pela Srª
Hor ten cia e por sua fi lha para al mo çar em sua re si -
dên cia, em maio de 2002, quan do es ti ve no Chi le
par ti ci pan do de um sim pó sio or ga ni za do pe las Na -
ções Uni das, e pude sen tir a dig ni da de de am bas
em man ter viva a me mó ria de Sal va dor Allen de. 
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Para nós, aqui no Bra sil, tão pró xi mos da his tó -
ria do Chi le, ain da res ta agra de cer a ge ne ro si da de de 
Sal va dor Allen de, que, logo após sua ele i ção, aco lheu 
nos sos exi la dos num mo men to tão di fí cil que tam bém 
atra ves sá va mos.

Nós, aqui, vi vía mos os pi o res anos do re gi me
mi li tar. Jun to com tan tos bons chi le nos, cen te nas de
bra si le i ros tam bém so fre ram a per se gui ção e a pri são 
nos gi ná si os de es por te trans for ma dos em cam pos
de con cen tra ção. Mas, en quan to pôde, ele nos aco -
lheu e de ve mos ser gra tos para sem pre.

Te nho a con vic ção de que a ele i ção do Pre si -
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, aqui no Bra sil, tem
uma ex tra or di ná ria re la ção com toda a tra je tó ria de
Sal va dor Allen de, já que nos sas as pi ra ções de li ber -
da de, de jus ti ça, de cons tru ção de um mun do so li dá -
rio são as mes mas dos chi le nos e de toda a hu ma ni -
da de.

Os chi le nos que se re u ni ram no dia 4 para co -
me mo rar a ele i ção de Sal va dor Allen de têm ra zão:
“Allen de vive. Ele está en tre nós”. E não nos de i xa rá
en quan to hou ver um só ho mem so nhan do com um
mun do me lhor e mais ge ne ro so.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – Se na dor Edu ar do Su plicy, gos ta ria de um
apar te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha) – Se na dor Edu ar do Su plicy, des -
cul pe-me in ter rom pê-lo, para in for mar ao Ple ná rio
que não são per mi ti dos apar tes em ses são so le ne.

Peço des cul pas, Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú -
ni or. Se V. Exª de se jar, pos so fa zer a sua ins cri ção,
as sim como a dos Srs. Se na do res que de se ja rem fa -
zer uso da pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na do res Ge ral do Mes qui ta Jú ni or e Pe dro Si mon,
acre di to que es ta rá as se gu ra da a pa la vra de am bos
em se gui da à mi nha. 

Con cluo, Srªs e Srs. Se na do res, mem bros do
Cor po Di plo má ti co, di zen do que, em 10 de fe ve re i ro
de 1980, tive a hon ra de ser con vi da do para fun dar,
jun ta men te com o Pre si den te Lula, o Par ti do dos Tra -
ba lha do res. E, ao sa ber que o pro pó si to do Par ti do
dos Tra ba lha do res era exa ta men te cons tru ir no Bra -
sil uma so ci e da de efe ti va men te li vre, de mo crá ti ca,
com as ca rac te rís ti cas e os ide a is do so ci a lis mo, de
ma i or igual da de, fra ter ni da de e so li da ri e da de, per -
ce bi que es tá va mos ali se guin do em mu i to os ide a is
de Sal va dor Allen de, que per ma ne cem eter nos na
hu ma ni da de.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao ilus tre Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio 
Mer ca dan te.

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, Srªs Se na do ras, Srs. Se na -
do res, Srªs Emba i xa do ras, Srs. Emba i xa do res, de -
ma is con vi da dos, ami gos do Chi le que es tão pre sen -
tes, o Se na do Fe de ral pres ta uma jus ta ho me na gem
a uma gran de fi gu ra do nos so con ti nen te e, ao mes -
mo tem po, con vo ca a uma re fle xão so bre o epi só dio
trá gi co, do lo ro so e uma das mais bru ta is agres sões
aos prin cí pi os do Esta do de di re i to, da de mo cra cia,
da li ber da de de ex pres são e de ma ni fes ta ção às ins ti -
tu i ções de mo crá ti cas em nos so con ti nen te.

No iní cio dos anos 60, so pra va na Amé ri ca La ti -
na um for te ven to de li ber da de, de mu dan ça. So nhos
de trans for ma ção pro fun da de um con ti nen te mar ca -
do por um lon go pas sa do co lo ni al, uma pe sa da he -
ran ça es cra vis ta, ex clu são so ci al e po bre za, de si gual -
da de e di fi cul da de de su pe rar o sub de sen vol vi men to,
que le va va a um es for ço in te lec tu al, po lí ti co e ide o ló -
gi co para se bus car no vos ca mi nhos para a re gião.

A Re vo lu ção Cu ba na de sen ca de a ra um pro ces -
so de com ba te à di ta du ra de Ful gen cio Ba tis ta lan -
çan do uma cha ma for te e po de ro sa de es tí mu lo à ju -
ven tu de, à mi li tân cia de Esquer da, em toda a re gião,
para bus car ca mi nhos de trans for ma ção.

Não se ria di fe ren te no Bra sil... O País tam bém
se sen tia sen si bi li za do por esse pro ces so de cons ti tu -
i ção de fren tes na ci o na is e po pu la res.

Em meio a uma gra ve cri se eco nô mi co-mo ne tá -
ria, pe río do de ins ta bi li da de e de di fi cul da des na ges -
tão da ad mi nis tra ção pú bli ca, o Go ver no João Gou -
lart, a par tir da re nún cia do Pre si den te Jâ nio Qu a -
dros, ten ta va im plan tar um pro gra ma de re for mas de
base. Po rém, en con trou di fi cul da des imen sas para
cons ti tu ir um pro gra ma de es ta bi li za ção eco nô mi ca.
A ten ta ti va mais con sis ten te ha via sido um pro je to co -
or de na do por Cel so Fur ta do e San ti a go Dan tas, que
não al can ça ram sus ten ta ção po lí ti ca. E aque le Go -
ver no, pela for ça das eli tes con ser va do ras, que pro -
pu se ram a mu dan ça do sis te ma po lí ti co por um re gi -
me par la men ta ris ta – sen do que o povo aca bou man -
ten do o pre si den ci a lis mo –, não foi ca paz de ad mi nis -
trar a cri se, de al te rar a cor re la ção de for ças e de
cons tru ir uma base de go ver na bi li da de para dar sus -
ten ta ção às re for mas.

As for ças con ser va do ras, re a ci o ná ri as, apo i a das
por uma po lí ti ca ex ter na, im pul si o na da pela Gu er ra
Fria, que fa zia do con fron to po lí ti co-ide o ló gi co a ra -
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zão de ser da di plo ma cia ex ter na, so bre tu do da di plo -
ma cia ex ter na do go ver no ame ri ca no, con tri bu iu para
a de ses ta bi li za ção do Go ver no João Gou lart. E ini ciá -
va mos ali, exa ta men te nes se mo men to de ex pec ta ti -
va de mu dan ças, de so nhos, de en tu si as mo em re la -
ção ao pro ces so de trans for ma ção da re gião, um ci clo 
de di ta du ras mi li ta res; um tem po som brio, do lo ro so,
mar ca do pela cen su ra, pela opres são, pela fal ta de li -
ber da de de ex pres são, pela cen su ra nos me i os de co -
mu ni ca ção de mas sa, por agres sões de toda a sor te
às ins ti tu i ções de mo crá ti cas – in clu si ve a este Par la -
men to, tan tas ve zes!

Em se gui da, quan do as di ta du ras co me ça vam a 
avan çar na Amé ri ca La ti na, hou ve uma ten ta ti va de
re sis tên cia da ju ven tu de – maio de 68 –, gran des mo -
bi li za ções aqui no Bra sil, na Fran ça e em toda par te.

E o Go ver no de Allen de foi, na que le mo men to
da his tó ria, uma nova cha ma de re sis tên cia, de li ber -
da de, de so nhos e trans for ma ção, numa re gião que
já ha via sido bru tal men te agre di da nas suas ins ti tu i -
ções de mo crá ti cas, na von ta de so be ra na do povo,
por re gi mes di ta to ri a is, mar ca dos por to dos os ins -
tru men tos de do mi na ção, de ex clu são, de cen su ra e
de re pres são.

Na mi nha ge ra ção, o Chi le da que la épo ca era a
re fe rên cia mais im por tan te. Para to dos os que se dis -
pu nham a pen sar com li ber da de, a olhar a re a li da de,
a se sen si bi li zar com o povo, Allen de era uma fi gu ra
ab so lu ta men te ne ces sá ria para que, de al gu ma for -
ma, pu dés se mos res pi rar e so nhar, de se jan do que a
sen sa ção de li ber da de vol tas se a ser di fe ren te em pa -
í ses su bor di na dos ao re gi me di ta to ri al.

A mi li tân cia po lí ti ca aqui era clan des ti na – a re -
sis tên cia de mo crá ti ca nun ca foi fá cil nem para os que
fi ca ram no Bra sil. Mu i tos fo ram obri ga dos a par tir para 
vá ri os pa í ses.

E uma par te im por tan te da nos sa in te lec tu a li da -
de, de li de ran ças po lí ti cas com lar go pas sa do de mi li -
tân cia po pu lar e de mo crá ti ca, foi aco lhi da com mu i ta
ge ne ro si da de pelo povo chi le no. De to das as for mas,
bus ca ram co la bo rar com o pro ces so de mu dan ças
que se ini ci a va com o Go ver no de Allen de, com a
Fren te Po pu lar.

Um mé di co, que ha via tido um pa pel des ta ca do
como mi nis tro da sa ú de no go ver no de Esquer da de
Pe dro Aguir re, quan do um ter re mo to aba lou o Chi le,
em 1939 – fez uma car re i ra bri lhan te no par la men to,
como de pu ta do, se na dor, como já foi aqui des ta ca do
e men ci o na do, in clu si ve pre si den te da as sem bléia
na ci o nal –, ten tou três ve zes ser pre si den te da re pú -
bli ca e foi der ro ta do, mas nun ca ab di cou nem dos

seus prin cí pi os, nem dos seus ide a is, nem do seu
pro je to de trans for mar o Chi le.

E ven ceu as ele i ções de mo cra ti ca men te, ain da
que por vo ta ção mi no ri tá ria.

Ele ha via re co nhe ci do, no pas sa do, as der ro tas,
mas con ti nu ou a lu tar nos mar cos da de mo cra cia, e
as mes mas for ças que o ha vi am der ro ta do ele i to ral -
men te não ace i ta ram o go ver no de mu dan ças e trans -
for ma ções.

Se ana li sar mos o tem po que a His tó ria nos per -
mi te, tal vez se pos sa di zer que o Go ver no de Allen de
não ava li ou cor re ta men te a cor re la ção de for ças na
sua so ci e da de. Lan çou pro gra mas pro fun dos, como a 
na ci o na li za ção do co bre e a re for ma agrá ria, que nem 
a di ta du ra con se guiu re ver ter. 

Par te dos avan ços es tru tu ra is do País so bre vi -
veu à di ta du ra e a toda pres são ne o li be ral, pela pro -
fun di da de e pe las ra í zes que con quis ta ram na so ci e -
da de.

O Go ver no teve di fi cul da des de cons tru ir, ape -
sar de ter au men ta do a vo ta ção na se gun da ele i ção
do Chi le, de man ter uma base co e sa de sus ten ta ção
po lí ti ca. Aí, tam bém, o tem po nos per mi te uma se gun -
da re fle xão: a di vi são no cam po pro gres sis ta, se to res
que acha vam, e o tem po de mons tra ab so lu ta men te
equi vo ca dos, que a co-re la ção de for ças per mi tia mu -
dan ças ain da mais pro fun das, mais rá pi das, mais
ace le ra das e, apres sa da men te, com ba ti am um Go -
ver no que era um Go ver no po pu lar, era um Go ver no
Na ci o nal, era um Go ver no de re sis tên cia de mo crá ti ca 
num Con ti nen te agre di do pe las di ta du ras.

E, como tem acon te ci do tan tas ve zes na His tó -
ria, o es quer dis mo im pe dia mu dan ças que eram es -
sen ci a is para o Con ti nen te, para a His tó ria chi le na e
para o povo.

Por tan to, um ba lan ço se re no exi ge uma re fle xão 
mais pro fun das para que a His tó ria de i xe li ções para
que mo men tos como esse de fi gu ras de tan ta ge ne ro -
si da de, de tan to es pí ri to pú bli co, de ide a is, de com -
pro mis so com a éti ca, com jus ti ça, com a so li da ri e da -
de hu ma na, ins pi ra do em va lo res so ci a lis tas, como foi 
po pu la res, na ci o na is, como foi a fi gu ra de Allen de,
não fos sem der ro ta dos de uma for ma bru tal pe las
pres sões in ter na ci o na is, in clu si ve, pa tro ci na do pela
di ta du ra mi li tar bra si le i ra que, de pri me i ra hora, apóia
o gol pe, cons pi ra con tra o Go ver no de mo crá ti co, au xi -
lia na per se gui ção dos exi la dos po lí ti cos e con tri bui,
eu di ria, para uma pá gi na tão di fí cil da nos sa His tó ria
da nos sa di plo ma cia ex ter na.

Lem bro-me, acom pa nhan do as no tí ci as da que -
le dia, o que re pre sen tou para a mi nha ge ra ção ao
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tes te mu nhar, mais uma vez, um Go ver no de mo crá ti -
co ser der ro ta do pela bru ta li da de dos fu zis, dos tan -
ques e das agres sões mi li ta res e mais uma di ta du ra
se ins ta lan do no Con ti nen te.

Re sis tía mos à di ta du ra e fo mos de al gu ma for -
ma uma ge ra ção vi to ri o sa na luta de mo crá ti ca, em bo -
ra os exi la dos que sa í ram da qui per se gui dos, com as
mar cas pro fun das da opres são, da tor tu ra e teve que
fu gir do seu país, do seu povo, da sua cul tu ra,das
suas ra í zes, para ser aco lhi do pe las for ças pro gres -
sis tas, pelo povo chi le no, pe las ins ti tu i ções de mo crá -
ti cas que até en tão es ta vam no Chi le.

É cer to que al guns mor re ram no gol pe, ou tros
tan tos se abri ga ram em al gu mas Emba i xa das, e só
so bre vi ve ram por ca u sa dis so. E mu i tos pa í ses ami -
gos, Emba i xa do res co ra jo sos, na que la oca sião, per -
mi ti ram que mu i tos bra si le i ros exi la dos so bre vi ves -
sem.

Exi la dos que fi ca ram amon to a dos, dor min do
du ran te me ses den tro de uma Emba i xa da, sem pos -
si bi li da de al gu ma de dig ni da de, por que a di ta du ra se -
quer, dava a pos si bi li da de de sair do país, por que se
tra ta va de uma po lí ti ca apo i a da por ou tros go ver nos
di ta to ri a is da re gião, que im pe dia que es ses que ti -
nham sido aco lhi dos com tan ta ge ne ro si da de, co la -
bo ran do para en con trar res pos tas para as po lí ti cas
pú bli cas do Chi le, pu des sem sair.

Alguns são ilus tres, como Plí nio de Arru da Sam -
pa io, aqui men ci o na do, e eu que ria lem brar a mi nha
ama da com pa nhe i ra Ma ria da Con ce i ção Ta va res,
que hoje, com seus 73 anos, con for me man che te que
li no jor nal, vai ser as ses so ra da Li de ran ça do Go ver -
no. Um jor na lis ta me per gun tou: “Mas a Con ce i ção vai 
ser as ses so ra da Li de ran ça do Go ver no?” Eu res pon -
di: “No dia em que a Ma ria da Con ce i ção Ta va res não
pu der ser as ses so ra de um Go ver no de que eu par ti -
ci pe, se rei opo si ção a esse Go ver no.” Ela vai ser aco -
lhi da com toda gran de za e in te gri da de in te lec tu al.

Na que le mo men to, quan do ela vol ta va para o
Bra sil, foi en ca pu za da, le va da para o Doi-Codi e só
não pas sou por um pro ces so de tor tu ra, como tan tos
que ten ta ram vol tar, por que o con ser va dor Mi nis tro
da Fa zen da – e que ro re gis trar o meu res pe i to a essa
ati tu de – Má rio Hen ri que Si mon sen in ter ve io ime di a -
ta men te, im pe din do que a di ta du ra es pan cas se a pro -
fes so ra Ma ria da Con ce i ção Ta va res, que já era uma
re fe rên cia in te lec tu al há trin ta anos.

Ou tros fo ram pre sos e mor tos as sim que che ga -
ram ao Bra sil. Alguns vi ra ram gran des fi gu ras da nos -
sa His tó ria po lí ti ca, em to dos os cam pos. Pos so lem -
brar Plí nio de Arru da Sam pa io, Almi no Affon so, Fer -
nan do Hen ri que, José Ser ra e Pa u lo Re na to, que logo 

que che gou do exí lio tra ba lhou co mi go na Uni camp.
Du ran te anos, lem bra mo-nos des ses epi só di os, das
pas sa gens, do que fo ram aque les dias. Tam bém lem -
bro o com pa nhe i ro Ger son Go mes, que co or de na a
mi nha as ses so ria téc ni ca e por cuja in te gri da de e
com pe tên cia te nho res pe i to e agra de ci men to eter no,
e Ca pi be ri be, que já es ta va ali, aju dan do a ar ti cu lar as 
for ças pro gres sis tas no exí lio, e que vol ta ria, de po is,
para cons tru ir um pro je to de mu dan ças no PSB, jun -
ta men te com Mi guel Arra es e tan tos ou tros.

Eu que ria, por ra zões que são mu i to ín ti mas e
pro fun das, ho me na ge ar tam bém Ma ri ja ne Lis boa Tra -
vas sos, aqui pre sen te, que vol tou do exí lio com Luís
Tra vas sos. Ela e Tra vas sos fo ram pre sos e li ber tos no
se qües tro do em ba i xa dor, fo ram para o Chi le, onde
con se gui ram so bre vi ver, e, de po is, para a Ale ma nha.
Qu an do vol ta ram, fo ram para São Pa u lo. Ela dava
aula na PUC, as sim como eu, e ele era o meu gran de
com pa nhe i ro. Mo ra va co mi go, na mi nha casa, e mor -
reu num aci den te de car ro em que eu di ri gia o au to -
mó vel.

Essas são fi gu ras que, pela his tó ria, pela gran -
de za e pela co e rên cia, fa zem par te da ma nhã de
hoje.

Qu e ro ter mi nar mi nha in ter ven ção por que é mu -
i to gran de a emo ção de ver de tan tos ros tos e tan tas
fi gu ras, de pen sar em tan ta es pe ran ça des tru í da, em
tan to so nho mas sa cra do, mas lem brar é uma for ma
de re sis tir.

Lem brar é uma for ma de, de fi ni ti va men te, em
nos so País e nes se con ti nen te, as se gu rar um com -
pro mis so uni ver sal e his tó ri co com os va lo res dos di -
re i tos hu ma nos e da de mo cra cia. Não há trans for ma -
ção du ra dou ra e con sis ten te sem de mo cra cia. De mo -
cra cia está à di re i ta, é plu ra lis mo, é con vi vên cia com a 
di fe ren ça, com a al ter nân cia de po der. A de mo cra cia
pres su põe es pí ri to pú bli co, ca pa ci da de de olhar além
do seu tem po e de re co nhe cer as mu dan ças que es -
tão em an da men to.

As li ções do Go ver no de Allen de nos cha mam
para a ne ces si da de de mu dar mos o nos so País e
esse con ti nen te, com res pon sa bi li da de, ava li an do
cor re ta men te as cor re la ções de for ças, man ten do
uma uni da de e uma base de sus ten ta ção po lí ti ca per -
ma nen te para as trans for ma ções de mo crá ti cas e po -
pu la res que es tão acon te cen do no va men te em nos sa 
re gião e que, se gu ra men te, avan ça rão de for ma ir re -
ver sí vel nos mar cos da de mo cra cia e do Esta do de di -
re i to.

Lem bro-me de como can tá va mos a mú si ca da
cam pa nha da Uni da de Po pu lar, de Allen de, que di zia:
“Des ta vez não se tra ta de ele ger ape nas um pre si -
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den te. Des ta vez se tra ta de cons tru ir um Chi le bem
di fe ren te.”

Não te nho o ta len to mu si cal do Se na dor Su plicy, 
en tão não me ar ris ca ria em pú bli co, mas di ria que é
uma mú si ca que fi cou mais de trin ta anos na mi nha
lem bran ça e que, me re cor da a nos sa ju ven tu de, o
mo vi men to es tu dan til da que la épo ca, re fe ren ci an do
aque le ven to de es pe ran ça e de li ber da de para quem
es ta va opri mi do pela re pres são, pela di ta du ra e pela
cen su ra.

Por tudo isso, Sal va dor Allen de, has ta si em pre! 
(Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, em nome do
PMDB.

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, é cla ro que a Amé -
ri ca La ti na de mo crá ti ca, vi ven do o Co ne sul o cli ma
que vive, deve olhar para trás e pres tar ho me na gem
ao dia de on tem.

Nós, do Rio Gran de do Sul, que fa ze mos fron te i -
ra com os nos sos ir mãos pla ti nos, vi vía mos e acom -
pa nhá va mos mais do que to dos o am bi en te e a luta
nes ses pa í ses. A di ta du ra mi li tar do Bra sil foi du pla -
men te dra má ti ca no Rio Gran de do Sul – ter ra de Ge -
tú lio, Jan go e Bri zo la –, com os exi la dos ao lado, no
Uru guai ou no Chi le. So fría mos pe ri o di ca men te uma
var re du ra para ver qua is se ri am re co lhi dos ou tor tu ra -
dos, qua is de sa pa re ce ri am para sem pre ou se ri am
pre sos.

Na que la épo ca, com que emo ção, ad mi ra ção e
res pe i to se viu e sen tiu o que acon te cia no Chi le, que
dava uma de mons tra ção tre men da men te po si ti va de
con so li da ção de mo crá ti ca. 

No pri me i ro tur no, o Par ti do De mo cra ta Cris tão,
que es ta va no Go ver no mas se en con tra va tre men da -
men te des gas ta do, não teve ne nhu ma chan ce de ga -
nhar. Allen de ga nhou, mas não fez ma i o ria. Os ra di ca -
is fi ca ram em se gun do lu gar e a so ci al-de mo cra cia
cris tã, em ter ce i ro lu gar. 

Lem bro-me mu i to bem do de ba te e das dis cus -
sões que se tra va vam em tor no do se gun do tur no da
ele i ção, que ocor re ria no Con gres so Na ci o nal, uma
vez que na ele i ção di re ta não hou ve ra ma i o ria ab so -
lu ta.

Os ra di ca is ofe re ci am o que que ri am e o que
não que ri am ao PDC para que a de mo cra cia cris tã,
para que o pre si den te Pio, os apo i as sem, já que es ta -
vam em se gun do lu gar, e re je i tas sem Allen de. Fo ram
fe i tas to das as pro mes sas, in clu si ve a de ele ger o que 

ha via en tra do em se gun do lu gar: ele re nun ci a ria o
man da to e se re i ni ci a ria o pro ces so. Lem bro-me, na
épo ca – foi con si de ra do um ges to emo ci o nan te po li ti -
ca men te – da fir me za e da pro fun da con vic ção dos
de mo cra tas cris tãos, fra go ro sa men te der ro ta dos,
mas que vo ta ram em Allen de. Fo ram para o Con gres -
so; e os seus vo tos fo ram para Allen de. Na sua de cla -
ra ção de voto, o lí der de mo cra ta cris tão di zia das di fe -
ren ças en tre os dois, mas a tra di ção chi le na di zia que
de ver-se-ia vo tar, no Con gres so Na ci o nal, na que le
que ha via en tra do em pri me i ro lu gar na ele i ção di re ta. 
E Allen de ha via en tra do exa ta men te nes sa con di ção.
Os de mo cra tas cris tãos, en tão, man ti ve ram o voto.
Lem bro-me da emo ção e do sig ni fi ca do dis so. Lem -
bro-me tam bém dos co men tá ri os fe i tos des de o iní -
cio: “Será que os ame ri ca nos vão ace i tar que a
Esquer da as su ma o po der pelo voto po pu lar?” Será
que nes te pri me i ro exem plo eles con se gui rão o re sul -
ta do po si ti vo e sa tis fa tó rio indo para o po der pelo voto
po pu lar? Na que la épo ca, logo após a pos se de Allen -
de, co me ça ram os mo vi men tos no sen ti do de tu mul -
tu ar o seu Go ver no. São tan tas as li ções que te mos
que ti rar do Go ver no Allen de! São tan tas as aná li ses
que de vem ser fe i tas em tor no de seu Go ver no e dos
equí vo cos que a Esquer da tra di ci o nal men te co me te!
De cer ta for ma até pa re ce in com pe tên cia da Esquer -
da, isto é, che gar ao po der, de mo cra ti ca men te, e lá se 
man ter, por que as di fi cul da des vi e ram. Allen de, no
po der, co me çou a go ver nar. Apre sen tou as suas pro -
pos tas de re for ma agrá ria e ou tras mo di fi ca ções. E
avan çou no seu Go ver no. Pa re ce men ti ra, mas, den -
tro de seu pró prio par ti do, os mais ra di ca is acha vam
que Allen de es ta va tra in do os prin cí pi os pe los qua is
fora ele i to; que ele não es ta va fa zen do as re for mas
de fen di das pelo par ti do; que ele não es ta va fa zen do
as trans for ma ções que se es pe ra vam dele. Allen de,
res pon dia: “Esta mos fa zen do o má xi mo, o que é pos -
sí vel ago ra. Esta mos ten tan do um en ten di men to em
um Con gres so em que não te mos ma i o ria”. 

A de mo cra cia cris tã, que ha via vo ta do em Allen -
de, no dia se guin te, pas sou a fa zer-lhe opo si ção.
Allen de pe dia-lhes uma chan ce para que, aos pou -
cos, pu des se con so li dar o seu Go ver no. Vale a pena
re cor dar, por que é im por tan te. Não lhe de ram mu i ta
chan ce. O seu par ti do não es te ve fe cha do, so li dá rio e
in te gra do com ele. Até o fi nal ele re sis tiu às lu tas in ter -
nas, às qua is que ri am o so ci a lis mo to tal, para va ler.

Lem bro-me de que ami gos ga ú chos e bra si le i -
ros fa la vam-me do Chi le, da ale gria e tam bém da an -
gús tia que es ta vam vi ven do; do go ver no, que os ti nha
re ce bi do; dos car gos no go ver no; da ad mi nis tra ção,
en fim, es ta vam, ali, vi ven do uma épo ca ex cep ci o nal
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de paz e tran qüi li da de para eles. Mas Allen de sen tiu
que algo acon te ce ria, que al gu ma co i sa es ta va pre -
pa ra da para acon te cer. E acon te ceu. Os ame ri ca nos
ti ve ram a co la bo ra ção de todo o Cone Sul, in clu si ve a
do nos so Bra sil. O Bra sil, diga-se de pas sa gem, a
nos sa di plo ma cia jun to com a Argen ti na, o Uru guai, o
Pa ra guai e o Chi le, du ran te um lon go pe río do, con so -
li da ram e obe de ce ram às or dens ame ri ca nas. Luta
tre men da aque la. Fato emo ci o nan te aque le quan do
as for ças fo ram até Allen de, con vi dan do-o a re nun ci -
ar, dan do-lhe to das as con di ções para sair do país e ir 
para onde qui ses se. Ele res pon deu que “não”, “que fi -
ca ria”, “que nin guém o ti ra ria de den tro do Pa lá cio do
Go ver no”. E ali fi cou. E as bom bas ca í ram em cima do 
Pa lá cio de La Mo ne da, em cima de sua ca be ça. 

É um he rói! É um ho mem que mor reu em de fe sa 
de uma ca u sa. É um ho mem que re sis tiu e, por ca u sa
de sua re sis tên cia, re u ni fi cou as for ças que o apo i a -
vam. É di fí cil en con trar al guém com a co ra gem, com o 
es pí ri to de luta e com a his tó ria de Allen de. Um ho -
mem que, na ver da de, tem o nome mar ca do na His tó -
ria. De mo cra ti ca men te, a Esquer da che gou ao Po der.
E, pe las bom bas, foi ape a da do Go ver no.

Cre io que Allen de e a sua gen te vi ve ram, na di -
ta du ra da Amé ri ca La ti na, os mo men tos mais dra má -
ti cos, os mais bo ni tos e os mais ex tra or di ná ri os.

Pen so que o Chi le e o Allen de vi ve ram ali pá gi -
nas que fi ca rão imor re dou ras na His tó ria da hu ma ni -
da de.

Nós, bra si le i ros, te mos que agra de cer aos gran -
di o sos ir mãos que lá ti ve ram todo o ca ri nho, todo o
afe to e toda a paz. Te mos que re co nhe cer que hoje
es ta mos vi ven do uma hora em que é mu i to im por tan -
te di a lo gar mos en tre nós. O Bra sil e a Amé ri ca do Sul
ain da não vi vem uma épo ca em que se pode di zer
que a de mo cra cia está con so li da da. Ini mi go não há.
Há de mo cra cia no Bra sil? Sim. E é uma de mo cra cia
bo ni ta, pois um lí der sin di cal, tra ba lha dor, re pre sen -
tan do uma ca u sa que é uma re vo lu ção so ci al, che gou 
ao po der, de mo crá ti ca e se re na men te. Po rém, não se
pode de i xar de afir mar que to dos nós, aqui no Sul –
Chi le, Bra sil, Argen ti na, Uru guai –, de ve mos es tar
pre pa ra dos, de ve mos nos unir, nos en ten der e nos
res pe i tar.

É pre ci so en ten der que a Amé ri ca do Sul não
pode con ti nu ar sen do fon te de mi sé ria, de fome, uma
re gião tida como se fos se uma Áfri ca, pois é uma re -
gião rica, prós pe ra, que tem tudo. E, dan do-nos as
mãos, de ve mos avan çar jun tos rumo ao nos so des ti -
no e con fi ar em nos so des ti no. Jun tos, avan ça re mos e 
não re tor na re mos ao caos. Iso la da men te, ne go ci an -
do com cada país se pa ra da men te, como que rem os

nos sos ir mãos, se re mos pre sas fá ce is. Há o de se jo
da que les que não se iden ti fi cam com as as pi ra ções
na ci o na is.

Meus ir mãos, uma das co i sas bo ni tas que, hoje,
es ta mos vi ven ci an do no Bra sil é o sen ti men to la ti -
no-ame ri ca no, prin ci pal men te o nos so sen ti men to de
Amé ri ca do Sul. Nós, no Bra sil, vi ve mos com emo ção
esse sen ti men to. Não pen sa mos em he ge mo nia. Não
pen sa mos em su pe ri o ri da de. Pen sa mos em ir mãos,
que, jun tos, po de mos avan çar. Po de mos con so li dar
os ide a is dos que tom ba ram, para que isso não se re -
pi ta ama nhã.

Essa é a li ção de um Allen de que tom bou, mor -
ren do por seus ide a is, como tan tos que, nes ta Amé ri -
ca, vêm lu tan do e tom ban do por seus ide a is. E nos
da mos con ta de que te mos o de ver e a obri ga ção de
en con trar fór mu las e ca mi nhos para, jun tos, avan çar -
mos para uma gran de e ex tra or di ná ria Amé ri ca do Sul 
que não seja o quin tal de nin guém, mas que seja um
con ti nen te in de pen den te, jus to, prós pe ro, que pro du -
za o ali men to para to dos e ga ran ta a li ber da de para
to dos.

Pen so que esse seja o so nho de nos sa luta. Por
isso, mor reu Allen de. Por isso, de ve mos con ti nu ar a
sua luta.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra ao ilus tre Lí der do PSDB, Se na dor Arthur
Vir gi lio.

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, Sr. Emba i xa -
dor, de ma is mem bros do Cor po Di plo má ti co, ci da dãs
e ci da dãos chi le nos aqui pre sen tes, se nho ras e se -
nho res.

Te nho a con vic ção de que sem pre se deve bus -
car o lado po si ti vo, mes mo quan do ana li sa mos as tra -
gé di as. Não vou dis cu tir aqui o Go ver no João Gou lart, 
por que a aná li se fria e téc ni ca po de ria con de ná-lo.
Vou dis cu tir e ten tar es ta tu ir que João Gou lart caiu
me nos por ter sido com pe ten te ou in com pe ten te em
seu go ver no e mais por que ha via cli ma para gol pe de
Esta do no Bra sil. Ha via gru pos or ga ni za dos ca pa zes
de eclo dir mo vi men to que le vas se a uma di ta du ra.

O que Allen de re a li zou, ou não, de seu pro gra -
ma, ou o que hou ves se de equí vo co ad mi nis tra ti vo,
ou equí vo co em re la ção à pos si bi li da de ou não de ar -
ti cu lar a ma i o ria po lí ti ca, não me cum pre si tu ar ago ra.
O im por tan te e o trá gi co é sa ber mos que, no Chi le de
1973, no Chi le dos anos 70, ha via gru pos or ga ni za -
dos e ca pa zes, en vol tos em cli ma que en ca ra va como 
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ló gi co o pro nun ci a men to mi li tar, na tu ral o gol pe de
Esta do.

E as sim os bas tiões da de mo cra cia fo ram ca in -
do no Cone Sul, em da tas e em épo cas al ter na das,
pra ti ca men te em to dos os pa í ses da nos sa Amé ri ca
do Sul.

A gran de luta de tan tas ge ra ções ten ta va con so -
li dar pe río dos se gui dos de de mo cra cia. O Bra sil
amar gou seus mo men tos, suas ins ta bi li da des.

O Chi le pa re cia uma ilha de li ber da de, um país
de de mo cra cia for mal con so li da da. O ano de 1973 jo -
gou por ter ra essa ilu são.

Qu an do falo do lado po si ti vo das co i sas, é de se
lem brar, Se na dor João Ca pi be ri be, de que hoje já não 
há cli ma para gol pe de Esta do em ne nhum país da
Amé ri ca do Sul. No Mer co sul, que é uma gran de ex -
pec ta ti va para o povo bra si le i ro, sem dú vi da al gu ma
com a par ti ci pa ção do Chi le, com a par ti ci pa ção dos
pa í ses ao nor te da Amé ri ca do Sul, cons ta uma cláu -
su la de mo crá ti ca, cer ta vez aci o na da, quan do da ten -
ta ti va de gol pe de Ovi e do, no Pa ra guai. Esse mo vi -
men to foi re cha ça do de for ma ful mi nan te pelo Bra sil,
Argen ti na e Uru guai, de i xan do bem cla ro os três pa í -
ses que iri am até às úl ti mas con se qüên ci as para im -
pe dir que se con su mas se esse aten ta do à de mo cra -
cia que o Pa ra guai, com o seu ní vel ci vi li za tó rio, em
seu es tá gio de cul tu ra his tó ri ca e com o de no do de
seu povo, ten ta cons tru ir. Cada povo tem o seu mo -
men to, esse é o gran de dado. 

Hoje dá para di ver gir de ma ne i ra aca lo ra da de
com pa nhe i ros que pen sam so bre Allen de o mes mo
que eu, até por que te mos uma de mo cra cia fun ci o -
nan do no Bra sil, e de for ma con so li da da, fe liz men te.
Dá para dis cu tir, por tan to, tudo que não seja ques tão
de mo crá ti ca; dá para di ver gir de tudo aqui lo que não
sig ni fi que ter mos que re to mar algo que, para nós, é
cláu su la pé trea, é prin cí pio fun da men tal e que não
pode ser pos to em dis cus são, que é o di re i to do povo
bra si le i ro se au to de ter mi nar, es co lher os seus go ver -
nan tes – seus go ver nan tes com di re i to a ace i tar ou a
er rar, a fa ze rem bons ou maus go ver nos, mas to dos
com a des ti na ção, a não ser em ca sos ex cep ci o na is,
mar ca dos por cor rup ção, por in frin gên cia à lei cons ti -
tu ci o nal bra si le i ra, to dos des ti na dos a com ple tar os
seus pe río dos go ver na men ta is. 

Só uma en ti da de des te País pode – e as sim é no 
Chi le tam bém, o Chi le pós-Pi no chet –, na ver da de,
de ci dir so bre o des ti no dos di ri gen tes bra si le i ros – o
povo bra si le i ro, or ga ni za do em nos sas ele i ções, com
suas pre ca ri e da des e di fi cul da des, com seus equí vo -
cos, com suas de fi ciên ci as, mas as nos sas ele i ções

que cor res pon dem ao nos so pa ta mar de pas so e de
al can ce ci vi li za tó rio.

Qu e ro ho me na ge ar o Chi le, que é, de cer ta for -
ma, a se gun da pá tria para tan tos de nós. O Bra sil, du -
ran te tan tos anos, foi um País de exi la dos. Os que ti -
ve ram de se exi lar no ex te ri or e aque les que fi ca ram
con fi na dos pela di ta du ra no Bra sil. Já ci ta ram al guns,
mas re cor ri ao ex-De pu ta do Flá vio Bi er rem bach, Mi -
nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que ri do com pa nhe -
i ro, para que me avi vas se a me mó ria. Almi no Affon -
so*, gran de tri bu no bra si le i ro, Ma ria da Con ce i ção Ta -
va res*, eco no mis ta de cu jos fun da men tos dis cor do,
mas cuja bi o gra fia res pe i to pro fun da men te, aci ma de
tan tas bi o gra fi as. O Lí der Alo i zio Mer ca dan te di zia há
pou co que, se a pre sen ça de Ma ria da Con ce i ção Ta -
va res em seu ga bi ne te cri ar pro ble ma, ele virá para a
Opo si ção. Eu re ce be rei S. Exª de bra ços aber tos; já
está fe i to o con vi te, não pre ci so con sul tar a Ban ca da,
nin guém. Eu re ce be rei S. Exª e Ma ria da Con ce i ção
Ta va res; po dem vir os dois, há cli ma para o de ba te e
para a di ver gên cia en tre nós.

Plí nio de Arru da Sam pa io*, Pa u lo de Tar so San -
tos*, que foi Mi nis tro da Edu ca ção, João Ba tis ta dos
Ma res Guia*, La u ro de To le do Fer raz, Fran cis co Wef -
fort, Fer nan do Hen ri que Car do so, José Ser ra, Pa u lo
Re na to, Ti a go de Melo*, que era adi do cul tu ral do Go -
ver no João Gou lart no Chi le, o Se na dor João Ca pi be -
ri be, aliás, o gran de ar qui te to des ta ses são, des ta ho -
me na gem. 

E, en tre as op ções que lhe res ta ram, ha via duas:
uma, ba ju lar e ten tar ade rir ao re gi me mi li tar que se im -
plan ta va no Bra sil; a ou tra, fi car no Chi le e de cre tar que 
sua so li da ri e da de era com a de mo cra cia, que mor ria, e 
não com o au to ri ta ris mo que nas cia.

Gos ta ria de ti rar li ções da que le mo men to trá gi -
co – uma de las ser viu para o Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so, do qual fui Lí der nes te Con gres so, e
ser ve para o Go ver no Lula, do qual o Se na dor Mer ca -
dan te é Lí der nes te Se na do. Re cor ro ao le gen dá rio
Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do Co mu nis ta Ita li a no*, Enri -
co Ber lin quer – po lí ti co com a res pon sa bi li da de de di -
ri gir aque le par ti do de peso na Itá lia –, que, quan do se 
su ce de ram os even tos do Pa la cio de La Mo ne da* –
to dos que vi la men tan do o as sas si na to de Allen de o
fi ze ram num tom emo ci o nal, aliás, per ce bo que esse
é o tom des ta ses são –, su fo cou seus sen ti men tos, foi 
frio e ob je ti vo, fa zen do, na que le mo men to, a pri me i ra
aná li se crí ti ca da abor da gem que as es quer das de
en tão equi vo ca da men te fa zi am, ao che ga rem ao po -
der. Enquan to to dos afir ma vam “per de mos um gran -
de ho mem, um de mo cra ta”, “o mun do per deu uma
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de mo cra cia que flo res cia”, “a Amé ri ca La ti na apro fun -
da a di ta du ra”, Ber lin quer dis se: “aca bei de des co brir
que a ma i o ria es cas sa, de dois, três ou qua tro, não

vale; para go ver nar é pre ci so ma i o ria am pla, é ne ces -

sá rio cer car o pro gra ma que vai ser co lo ca do em prá -
ti ca de apo io den so de par ti dos, de par la men ta res. 

O caso de Allen de era tão gra ve, que três ou
qua tro par la men ta res go ver nis tas que vi a jas sem co -
lo ca vam em mi no ria o go ver no do Pre si den te Sal va -
dor Allen de. Por tan to, a opo si ção tam bém não po dia
de i xar nin guém vi a jar. Ha via um qua dro de
cabo-de-guer ra, que le vou à gre ve pa tro nal ao no ca u -
te, ao de sa bas te ci men to, a todo o bo i co te vis to, que
mi nou, aos pou cos, a go ver na bi li da de de Allen de.
Mas Ber lin quer dis se que tudo co me ça ra na fal ta de
ar ti cu la ção da ma i o ria para ga ran tir a go ver na bi li da -
de ao Chi le – tal vez até não pu des se ser fe i ta uma ar -
ti cu la ção ma i or e mais am pla. São li ções que te mos
que re co lher. 

Pu nha-me aqui, ou vin do os ora do res an te ri o res, 
o be lís si mo dis cur so do Se na dor Pe dro Si mon e
dava-me con ta de como mu dan ças se pro ces sa ram
na mi nha ca be ça, no meu País, no Chi le, no mun do.
Dava-me con ta de que te mos esse com pro mis so inar -
re dá vel com a de mo cra cia; de que es sas mu dan ças
não são su fi ci en tes para apa gar mos a pers pec ti va de
olhar mos o Chi le, o mun do e o Bra sil pelo ân gu lo com
que os olha ría mos, se vol tás se mos a 64 ou a 73. Fora
dis so, não de i xa ría mos pe dra so bre pe dra de su pos -
tos equí vo cos. Nós os de tec ta ría mos – como tam bém 
os acer tos –, pela óti ca de quem teve todo o tem po de
ana li sá-los para di zer “er ra ram nis so e na qui lo”. 

No en tan to, te mos que olhar, pro cu ran do vi ver
aque le mo men to. Eu pro cu rei mer gu lhar de vol ta na -
que le mo men to. Te mos como mar ca o fato de que o
cli ma era o de pró-es ta be le ci men to de di ta du ras. Evo -
lu í mos, com so fri men to, para o fato de que o di ta dor
Au gus to Pi no chet* per deu seu di re i to de tran si tar pelo 
mun do, pe los cri mes con tra a hu ma ni da de que co me -
teu no Chi le. Isso sig ni fi cou, ain da mais, a con so li da -
ção da idéia da de mo cra cia, até por que ne nhum ti ra -
no pode ima gi nar que es ta rá a sal vo após o fim da
sua ti ra nia, a par tir do exem plo que de ter mi na do juiz
es pa nhol deu a res pe i to de Au gus to Pi no chet.

Algu mas pes so as ale gam que se tra ta de al -
guém de ida de. Re van che não faz par te do meu ca rá -
ter – tam pou co do ca rá ter de V. Sªs, te nho cer te za –,
por ou tro lado, não po de mos de i xar de es ta be le cer
pe nas e co brar seu cum pri men to àque les que de lin -
qüem. Não há de lin qüên cia ma i or do que aque la pra ti -
ca da con tra a hu ma ni da de. E nada ma i or e mais gra -

ve, em ma té ria de de lin qüên cia con tra a hu ma ni da de, 
do que a tor tu ra, que é a ex pres são de diá lo go mais
bru tal que pode ocor rer en tre as pes so as.

Alguém, em al gum mo men to, en cer ra o diá lo go
com o seu in ter lo cu tor. Esse al guém con ti nua di a lo -
gan do pelo si lên cio. Na que le mo men to, a fase do diá -
lo go é ne ga ti va e obs cu ra. Ele fala: não con ver so mais 
com você. Ain da as sim, está sen do ci vi li za do, pois
tem o di re i to de não di a lo gar com seu in ter lo cu tor. No
mo men to em que amar ro al guém a al ge mas, pen du -
ro-o em um pau-de-ara ra, sub me to-o a uma câ ma ra
de tor tu ra, ain da as sim es tou di a lo gan do com ele – o
diá lo go mais vi o len to, mais bo çal e mais des ca bi do.

Re la ci o no Allen de a mais fa tos bra si le i ros. Por
exem plo, em al gum mo men to, um par la men tar bra si -
le i ro fez uma crí ti ca ao Pre si den te Pi no chet, e a di ta -
du ra bra si le i ra, so li dá ria com a di ta du ra de Pi no chet,
tan to quan to as de mo cra ci as têm que ser so li dá ri as
en tre si, pro ces sou-o, com base na Lei de Se gu ran ça
Na ci o nal. 

O De pu ta do Fran cis co Pin to se por tou de ma ne -
i ra con ve ni en te em re la ção ao go ver no chi le no? Não
sei. São fi ru las da di plo ma cia. Álva ro Lins, Emba i xa -
dor de Ge tú lio jun to à di ta du ra de Sa la zar, que foi, do
pon to de vis ta das re gras da di plo ma cia, in con ve ni en -
te em re la ção ao go ver no de Sa la zar, me re ce a con -
de na ção? Não sei. Po de ria ser fe i to um se mi ná rio
para dis cu tir as fi ru las da di plo ma cia.

Só sei que, na que le mo men to, a so be ra nia do
Con gres so bra si le i ro era fe ri da. Chi co Pin to era im pe -
di do de exer cer o seu man da to. Foi pre so no en tar de -
cer do dia em que de cla rou o que pen sa va so bre Au -
gus to Pi no chet e so bre a sua pre sen ça na pos se de
um Pre si den te bra si le i ro.

Nada mais co e ren te do que Pi no chet vir à pos se 
do di ta dor que en tra va em plan tão no Bra sil. Nada
mais co e ren te do que a sua pu ni ção. Nada mais in jus -
to do que o es ta be le ci men to de duas di ta du ras, uma
no Chi le e ou tra no Bra sil. Não vou dis cu tir se era co e -
ren te a pre sen ça de um de mo cra ta na pos se de ou tro
de mo cra ta, nem de um di ta dor na pos se de ou tro di ta -
dor. Vou dis cu tir que in jus ta e des ca bi da era a pre sen -
ça de duas di ta du ras no ter ri tó rio sul-ame ri ca no, ou
seja, a co i sa era de raiz, como ago ra a de mo cra cia
tem que ser algo a nos fa zer uni dos nas nos sas na -
ções, por ela, a des pe i to das nos sas di ver gên ci as in -
ter nas.

Está aqui pre sen te o Di re tor do Diá rio de Pe tró -
po lis, Pa u lo Anto nio Car ne i ro Dias, que foi pro ces sa -
do por que se so li da ri zou com Chi co Pin to. O seu cri -
me foi enor me, ou seja, en ten deu que não era jus ta a
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pu ni ção dada a Chi co Pin to e foi pro ces sa do com
base na Lei de Se gu ran ça Na ci o nal. E vi veu um tor -
men to so pe río do de mais de dez anos até que a luz
se fez, do pon to de vis ta da sua li ber da de pes so al. Eu
po de ria lem brar tan tos ou tros epi só di os, tan tas vi o -
lên ci as; al gu mas pes so al men te so fri das por mim, ou -
tras so fri das por pes so as tão pró xi mas.

E vejo que não en ve lhe ceu a men sa gem de
Allen de. Não en ve lhe ceu! Allen de, hoje, pen san do,
como ele pen sa va, não sei se eu não se ria opo si ção
ao go ver no dele. Se eu mu dei, Allen de po de ria ter
mu da do, ou não. Não im por ta. 

Flá vio Bi er rem bach me so cor re com o nome do
Mi nis tro Almi no Afon so. Almi no Afon so, que ri do ami -
go, um dos me lho res Par la men ta res que este País já
teve, dis cor da de mim no fun da men tal da aná li se eco -
nô mi ca. Isso não pro vo ca ne nhum afas ta men to da
ad mi ra ção que man te nho por ele. 

Ape nas digo que Allen de é ca paz de unir a to -
dos nós na emo ção, no pran to e até no fato de que a
data da sua mor te, sen do mais im por tan te, tal vez,
que a data do seu nas ci men to, é mu i to sig ni fi ca ti va:
co in ci de com a bru ta li da de do 11 de se tem bro em
Nova Ior que; co in ci de com a bru ta li da de, Flá vio Bi er -
rem bach, da se ví cia e do as sas si na to da me ni na Ana
Lí dia, pra ti ca da sob a pro te ção da di ta du ra mi li tar bra -
si le i ra – e não era nada po lí ti co, era sel va ge ria se xu al. 
A di ta du ra de ge ne ra. E as pes so as que se de ge ne ra -
ram por este lado, se vi ci a ram, fi ca ram im pu nes, ma -
ta ram a me ni na Ana Lí dia.

Tam bém te mos o fato de que o 11 de se tem bro
hoje é co me mo ra do, e a Fran ça está dan do um gran -
de exem plo, por meio do mo vi men to em que cada
pes soa de i xa um li vro num ban co de pra ça, dá um li -
vro a al guém, pro cu ran do res pon der ao equí vo co da
guer ra, à bru ta li da de do ter ro ris mo com o ape lo à paz
que, pela le i tu ra, pela cul tu ra, pela sen si bi li da de tal -
vez seja ob ti do êxi to a este ape lo mu i to mais do que
ape la for ça das ar mas.

Sr. Pre si den te, esta data en che-me de mu i ta
emo ção. Por que se al guém me dis ses se: – “você se
emo ci o na, de po is de tan to tem po, por Allen de!”, eu di -
ria que não só por ele; por to dos nós, um pou co pela
his tó ria de cada um de nós, um pou co pe los mo men -
tos que per de mos, pe los mo men tos que ga nha mos,
pe los so fri men tos que nos le va ram aos en si na men tos 
de ago ra, um pou co por tudo, o que mos tra que foi
acer ta da a de ci são do Se na dor João Ca pi be ri be de
pro por esta ho me na gem, mos tra que Allen de está
mu i to vivo en tre nós. 

Ence ro meu pro nun ci a men to no va men te re cor -
ren do ao Mi nis tro Flá vio Bi er rem bach que me di zia: –

Arthur, fe che o seu dis cur so di zen do que Allen de era
de tal ma ne i ra pre des ti na do, de tal ma ne i ra sig ni fi ca ti -
vo para to dos nós e para a his tó ria que se pro je tou a
par tir dele que, na pia ba tis mal, seu pai lhe deu o
nome de Sal va dor. Isso ex pli ca tal vez a nos sa ses são.

Mu i to obri ga do. Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Como úl -

ti mo ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, pelo PSB. 

Peço des cul pas a V. Exª, Se na dor, mas devo pe -
dir que seja rá pi do, por que o tem po da ses são já se
es go tou.

É uma hon ra, po rém, para esta Casa, ouvi-lo na
tri bu na.

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.) – Mu i to obri ga do, Pre si den te. Se rei
bre ve.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Srªs e
Srs. ami gos e com pa nhe i ros da que le país tão que ri -
do, o Chi le, Srs. di plo ma tas, se nho ras e se nho res, eu
não pre ten dia, de fato, fa zer dis cur so, até por que tal -
vez nem es te ja nem à al tu ra des te gran de mo men to.
Mas não me sen ti no di re i to de me fur tar a pres tar,
vin do a esta tri bu na, mes mo com mi nhas li mi ta ções,
esta mo des ta e sin ge la ho me na gem ao Pre si den te
Sal va dor Allen de e a mi lha res de chi le nos que fo ram
ví ti mas da vi o lên cia bru tal que im pe diu, na que le mo -
men to, que algo tão bo ni to que flo res cia ali pu des se
pros pe rar e ir adi an te.

Eu gos ta ria de fa zer bre ves con si de ra ções, ini ci -
an do, in clu si ve, por co men tar que tal vez te nha mos
sido in fe li zes, no nos so pa i nel, ao di zer mos que a
ses são es pe ci al se des ti na a ho me na ge ar Sal va dor
Allen de, Pre si den te do Chi le, fa le ci do em 11 de se -
tem bro. É cla ro que não hou ve o pro pó si to da Mesa
do Se na do de usar essa ex pres são para subs ti tu ir a
que de fato de ve ria cons tar ali, que é “as sas si na do”.
De fato foi isto que acon te ceu: o Pre si den te Sal va dor
Allen de foi as sas si na do, e o re gi me que ele tão co ra -
jo sa men te ina u gu ra va na que le mo men to his tó ri co.
Isso não está ali, no pa i nel, mas está nos nos sos co -
ra ções, e eu me dou por sa tis fe i to com isso.

Enquan to fa la va o Se na dor Ca pi be ri be, meu
com pa nhe i ro de Par ti do, eu ima gi na va uma pos si bi li -
da de que não es te ve lon ge de ocor rer: a de, hoje,
além de es tar mos aqui pres tan do esta ho me na gem
ao Pre si den te Sal va dor Allen de e a mi lha res de pes -
so as as sas si na das, es tar mos co men tan do tam bém – 
quem sabe? – o as sas si na to do pró prio João Ca pi be -
ri be, da sua es po sa, Ja ne te, dos seus fi lhos, que sa í -
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ram des te Pais no mo men to em que vi vía mos uma di -
ta du ra per ver sa, cru el, por que, ao se in sur gi rem con -
tra tudo aqui lo, eles es ta vam com sua in te gri da de fí si -
ca ame a ça da. E eles fo ram para aque le gran de país,
ami go e vi zi nho. E lá, como aqui, se en vol ve ram na
luta de todo o povo chi le no, de todo o povo da Amé ri -
ca La ti na, na luta dos tra ba lha do res de todo o mun do
pela cons tru ção de pa í ses li vres, de pa í ses de mo crá -
ti cos, de pa í ses so ci a lis tas. 

Fes te jo in clu si ve a pre sen ça aqui do Se na dor
Ca pi be ri be e de sua es po sa. Para mim é mo ti vo de
gran de hon ra pri var da com pa nhia dos dois no PSB. 

Re ce bi da mi nha que ri da ami ga De pu ta da Ja -
ne te um ape lo para que, da tri bu na, de cli nas se o
nome de al gu mas pes so as, o que con si de ro jus to e
ne ces sá rio: Tho mas Tar quí nio, José Du ar te, Re na to
Ri be i ro da Cos ta, Cris ti na de Cas tro, Fer nan do Sa fa -
tle, Gladys Ga lhar do Bu ar que, Nil son Mou lin, Mo e ma
San ti a go, Gil da Se go via Mi chel, Dar cio Se rio, Darcy
Ri be i ro, ex-com pa nhe i ro no Se na do, Má rio Pe dro sa e 
Fer nan do Ga be i ra. 

Te mos no ple ná rio, sal vo en ga no, a pre sen ça de 
al guns que es ti ve ram exi la dos no Chi le, como é o
caso do Pre fe i to Re na to Ri be i ro da Cos ta, de Itam bé,
Per nam bu co; de José Du ar te, ex-mem bro da Ma ri nha 
bra si le i ra. Eles ti ve ram um pa pel im por tan te e achei
que me re ci am, as sim como mi lha res de pes so as, ser
ci ta dos. Pen so que se co me çás se mos e aca bás se -
mos esta ses são men ci o nan do o nome de to dos, a
ho me na gem se ria igual men te jus ta.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, há uma for ma ma i or ain da de ho me na ge ar mos o
que acon te ceu há trin ta anos, de ho me na ge ar mos o
Pre si den te Sal va dor Allen de: pre ci sa mos nos com pe -
ne trar da ne ces si da de de apren der com o que hou ve
ali, de co lher as li ções que re sul ta ram, por que nos re -
fe ri mos a algo acon te ci do há trin ta anos e não po de -
mos cair na in ge nu i da de de jul gar que da qui lo es ta -
mos li vres. Ao con trá rio.

O Se na dor João Ca pi be ri be men ci o nou que o
Pre si den te Allen de ini ci ou o seu go ver no fe rin do
ques tões fun da men ta is. Ini ci ou um pro ces so de pro -
fun da e ge nu í na re for ma agrá ria na que le país. E isso
me traz para os dias de hoje. 

Algo que tam bém me traz para os dias de hoje é
como tudo isso sur giu, como tudo isso acon te ceu.
Não de ve mos ser in gê nu os a pon to de jul gar que tudo 
acon te ceu pe las cir cuns tân ci as do mo men to. Não.
Aqui lo foi algo pre pa ra do, tra ma do fri a men te, cal cu la -
da men te. E hoje é di fe ren te? Não. Te mos, so bre as
nos sas ca be ças, a mes ma ame a ça que exis tia na -

que le mo men to e foi tão bem su ce di da. Vi ve mos isso
hoje. Não nos ilu da mos. 

A me lhor ma ne i ra de ho me na ge ar mos aque le
gran de pre si den te e o povo chi le no, pela sua co ra gem 
e bra vu ra, é co lher mos essa li ção.

Qu e ro aqui in clu si ve re ve lar al gu mas an gús ti as
que te nho hoje. Eu temo que nós, que fa ze mos par te
de um par ti do de es quer da, tal vez es te ja mos nos
dan do por sa tis fe i tos com a con quis ta da má qui na bu -
ro crá ti ca, com a con quis ta de po si ções no Par la men -
to, acre di tan do que, com isso, es ta mos avan çan do na 
con quis ta do po der. Eu me pego, às ve zes, ima gi nan -
do que nós, que nos di ze mos de es quer da e que pro -
cu ra mos pelo me nos agir nes se com pas so, tal vez es -
te ja mos cum prin do um tris te pa pel nes te País, nos úl -
ti mos tem pos: o de nos pres tar mos, de cer ta for ma, a
amor te cer a luta de clas ses, a luta pela cons tru ção de 
algo gran de, va li o so e bo ni to. E tal vez es te ja mos
amor te ci dos pe las con quis tas que es ta mos con se -
guin do ob ter, por car gos e go ver nos. O que é uma co i -
sa mu i to tris te e pe ri go sa.

A re for ma agrá ria que o Pre si den te Sal va dor
Allen de ini ci ou, ten do avan ça do, em gran de par te, de
for ma bem su ce di da, é as sun to que va mos tra zer
para o nos so País. O que me apa vo ra é o fato de vi -
ver mos, aqui, uma si tu a ção mu i to es pe ci al. No cam -
po, te mos uma si tu a ção de con fli to ins ta la da, no fun -
do da qual há a dis pu ta pela pos se da ter ra, le gí ti ma,
jus ta.

E o que me pre o cu pa – aí, sim, vou fe char meu
ra ci o cí nio, para que vo cês o en ten dam – é que for ças
ma lig nas e ter rí ve is, como aque las, de for ma mu i to
fria, pro cu ram cri mi na li zar a luta dos tra ba lha do res
que não pos su em ter ra nes te Bra sil; pro cu ram pas sar
para a opi nião pú bli ca que essa é uma luta, que esse
é um mo vi men to ile gí ti mo.

O mo vi men to so ci al, hoje for te e pu jan te no
cam po do nos so País, tem sido mos tra do à so ci e da de 
como algo in cô mo do e in de vi do, quan do, na ver da de,
as pes so as es tão em bus ca de opor tu ni da de, de um
pe da ço de ter ra para pro du zir, para que este País
che gue onde to dos de se ja mos.

Com es tas bre ves pa la vras, que ro di zer que a
ma i or ho me na gem que po de mos pres tar, de fato, ao
Pre si den te Sal va dor Allen de e ao povo chi le no, que
na que la oca sião foi tão bra vo e co ra jo so, é não nos
es que cer mos, em mo men to al gum, de que aque las
ame a ças e tra mas es tão aí à es pre i ta de uma nova
opor tu ni da de, para que não te nha mos a chan ce de
che gar onde to dos que re mos, onde todo o povo bra si -
le i ro de se ja, na cons tru ção de um país jus to, fra ter no
e de mo crá ti co.
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Pre o cu pa-me mu i to achar mos que con quis ta -
mos a de mo cra cia. Pes so al men te, uso uma ex pres -
são para de fi nir o re gi me im plan ta do nes te País – é
cla ro que com luta e sa cri fí cio –: eu o de no mi no de
“de mo du ra”. Con quis ta mos, sim, a de mo cra cia, para
um gran de nú me ro de bra si le i ros, mas temo que a
gran de ma i o ria do povo bra si le i ro ain da viva sub me ti -
da à di ta du ra da fome, da mi sé ria, da ex clu são, da im -
pos si bi li da de de ter um pe da ço de ter ra. Te nho cer te -
za ab so lu ta de que to dos que re mos su pe rar essa si -
tu a ção, trans for man do-a em pas sa do.

Sr. Pre si den te, peço des cul pas por ter me es -
ten di do, mas de i xo re gis tra da a mi nha sin ge la ho me -
na gem àque le ho mem da Amé ri ca La ti na, pelo que
nos ofe re ceu, pe los exem plos de co ra gem e de bra vu -
ra ao ten tar, jun ta men te com o povo que pre si dia,
cons tru ir um país li vre e so be ra no.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

João Ca pi be ri be, on tem, o Se na dor Mão San ta dis se
uma fra se ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la mu i to in te res -
san te, e guar dei-a na me mó ria: a gra ti dão é a me mó -
ria de to das as vir tu des. V. Exª sou be ex pri mir a for ça
des sa men sa gem ao pro por esta ses são em ho me na -
gem ao Pre si den te Sal va dor Allen de. Os dis cur sos
aqui pro fe ri dos, com vi gor e emo ção, de mons tram
que a his tó ria só é bem es cri ta por aque les que vi ve -
ram a hora e o tem po em que ela se pas sou.

Antes de en cer rar a pre sen te ses são, agra de ço
ao Sr. Emba i xa dor do Chi le, Osval do Puc cio, e aos
de ma is Emba i xa do res e au to ri da des que co mun ga -
ram nes te dia, no Se na do, com tão im por tan te ho me -
na gem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Srª Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko en vi ou dis cur so à Mesa
em ho me na gem ao Pre si den te Sal va dor Allen de, que
cons ta rá dos Ana is do Se na do, nos ter mos do art. 203 
do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di da.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, Sal va dor Allen de é lem bra do
pelo povo chi le no como um po lí ti co que nun ca men tiu. 
Ve jam só que lem bran ça bo ni ta: Sal va dor Allen de
nun ca men tiu. Nes ta ho me na gem sin ge la que o Se -
na do Fe de ral do Bra sil pres ta, nes te 11 de se tem bro
de 2003, a este he rói do povo la ti no-ame ri ca no, que -
re mos fri sar essa ca rac te rís ti ca ex tra or di ná ria des te
lí der. Sal va dor Allen de nun ca men tiu.

Na cam pa nha pre si den ci al de 1970, Sal va dor
Allen de anun ci ou que as suas pri me i ras me di das

como pre si den te do Chi le se ri am au men tar os sa lá ri -
os dos tra ba lha do res, con ge lar os pre ços dos gê ne -
ros de pri me i ra ne ces si da de, na ci o na li zar os ban cos
es tran ge i ros, es ta ti zar a pro du ção do co bre e os me i -
os de co mu ni ca ção e fa zer uma pro fun da re for ma
agrá ria no seu pais. Enfim, Sal va dor Allen de se com -
pro me teu com as re i vin di ca ções his tó ri cas do povo
chi le no e pro me teu dar con cre tu de a to das elas.

Estas fo ram as ban de i ras que Sal va dor Allen de
e a Uni da de Po pu lar, que ele co man da va, er gue ram
du ran te sua cam pa nha ele i to ral. E es tes fo ram os
com pro mis sos que Sal va dor Allen de tra tou de cum -
prir, tão logo deu iní cio ao seu man da to, em aten di -
men to à von ta de so be ra na do povo chi le no. Sem sub -
ter fú gi os, sem men ti ras, sem va ci la ções. Cum prin do
com as res pon sa bi li da des de um man da to que nas -
ceu sus ten ta do pe las lu tas e pela or ga ni za ção da po -
pu la ção chi le na. Sal va dor Allen de que ria fa zer a re vo -
lu ção den tro de uma es tra té gia de po der que ca rac te -
ri zou como “A Via Pa cí fi ca para o So ci a lis mo!”

Há quem diga que Sal va dor Allen de foi um so -
nha dor. Di zem até al guns mais exa ge ra dos que Allen -
de foi um so nha dor ir res pon sá vel. Nos so en ten di men -
to é bem di fe ren te. Enten de mos que Sal va dor Allen de 
e seus pro je tos eco a ram pro fun da men te no co ra ção
do povo chi le no, por isso foi pos sí vel a ele sus ten tar
um pro je to de go ver no tão co ra jo so como era o go ver -
no que ele pro pu nha e pro cu rou exe cu tar.

Mas a his tó ria nos mos tra que con tra as pro pos -
tas de Sal va dor Allen de, con tra aque les so nhos de
so be ra nia que eram os so nhos da ma i o ria ab so lu ta
do povo chi le no, na que le iní cio da dé ca da de 70, con -
tra es tes so nhos se le van ta ram for ças po de ro sas, ca -
pi ta ne a das pelo go ver no nor te-ame ri ca no, pe los in te -
res ses ex clu den tes re pre sen ta dos pelo go ver no de
Ri chard Ni xon e do seu lu gar-te nen te, o pre mi er
Henry Kis sin ger, so man do-se a to das as for ças re a ci -
o ná ri as que atu a vam no Chi le.

Hoje, em seu ar ti go no jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
o jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas, que é sem pre uma re fe -
rên cia para to dos nós, pela co e rên cia de suas po si -
ções, ca rac te ri za a tra ma ur di da pe los Esta dos Uni -
dos, pelo pre si den te Ri chard Ni xon, pelo pre mi er
Henry Kis sin ger con tra o povo chi le no e con tra o go -
ver no de Sal va dor Allen de como um dos gran des cri -
mes da po lí ti ca ame ri ca na con tem po râ nea. Sim, se -
nho res; um dos gran des cri mes da po lí ti ca ame ri ca -
na, que deve e pre ci sa ser ca rac te ri za do como tal. Ao
lem brar de Allen de, não po de mos ca lar com re la ção
aos seus al go zes, àque les que tra ma ram con tra a li -
ber da de do povo chi le no, que con tri bu í ram para o
des man te la men to da de mo cra cia chi le na, fa zen do
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com que aque le país mer gu lhas se num re gi me de ter -
ror dos mais vi ru len tos que já se viu nes ta Amé ri ca do 
Sul, nes ta Amé ri ca La ti na.

A tra ma para a der ru ba da de Allen de, con for me
hoje está far ta men te do cu men ta do, foi fi nan ci a da
pela Casa Bran ca, mo ni to ra da pelo ma qui a vé li co Kis -
sin ger e exe cu ta da pe los re pre sen tan tes da que les
se to res so ci a is que ha vi am per di do po der e for tu na
ante as de ci sões re vo lu ci o ná ri as de Sal va dor Allen de. 
Fo ram as pres sões dos Esta dos Uni dos que, aba lan -
do a eco no mia chi le na, aca ba ram por in vi a bi li zar o
go ver no da Uni da de Po pu lar, que era o go ver no de
Allen de.

Da cri se or ques tra da pe los nor te-ame ri ca nos
para o gol pe mi li tar foi só um pas so. Em 11 de se -
tem bro de 1973, as For ças Arma das e os Ca ra bi ne -
i ros, co man da dos por Pi no chet, avan ça ram so bre o
Pa lá cio De La Mo ne da. Tudo es ta va pre pa ra do para 
o as sal to ao po der e para que se en cer ras se de ma -
ne i ra trá gi ca a ex pe riên cia so ci a lis ta no Chi le.
Allen de in for mou aos gol pis tas que não re nun ci a ria
e, an tes de en fren tar o fogo ini mi go, pro nun ci ou seu 
úl ti mo dis cur so, que é um do cu men to his tó ri co to -
can te.

“Tra ba lha do res de mi nha pá tria” – dis se Allen de, 
nos mo men tos fi na is de sua vida – “te nho fé no Chi le
e no seu des ti no. Si gam vo cês, sa ben do que, mais
cedo do que mu i tos ima gi nam, se abri rão as gran des
ave ni das por onde ha ve rá de pas sar o ho mem li vre
que cons tru i rá uma so ci e da de me lhor! Viva o Chi le!
Viva o povo! Vi vam os tra ba lha do res!”

Allen de re sis tiu en quan to teve mu ni ção em sua
arma. A vi tó ria epi só di ca de seus al go zes não con se -
guiu, to da via, tol dar a sua ima gem de go ver nan te pro -
fun da e in ten sa men te com pro me ti do com seu povo,
com a luta do povo chi le no, com a luta mais am pla de
todo o povo des te con ti nen te la ti no-ame ri ca no que
bus ca uma so ci e da de em que im pe re a jus ti ça so ci al.

Sal va dor Allen de deve, sim, ser lem bra do
como um he rói do povo chi le no, como um he rói de
to das es tas Amé ri cas tão ex plo ra das pe las na ções
até aqui he ge mô ni cas, que não têm va ci la do em re -
cor rer aos cri mes mais bru ta is, como foi o as sas si -
na to des te lí der, no in tu i to de fa zer va ler os seus in -
te res ses.

Len do hoje os jor na is, vejo o pro fes sor Emir Sa -
der fa zer uma ava li a ção da ex pe riên cia chi le na, do
gol pe so fri do por Allen de, e afir mar o se guin te: “uma
trans for ma ção subs tan ci al do ca pi ta lis mo re quer,
por tan to, a com bi na ção da luta ins ti tu ci o nal com a cri -
a ção de uma gran de for ça he ge mô ni ca al ter na ti va,
apo i a da na gran de mas sa ex plo ra da e do mi na da da

po pu la ção, as so ci a da a um pro je to de trans for ma ção
que aten da aos in te res ses des sa gran de ma i o ria e,
ao mes mo tem po, pro mo va a de mo cra cia eco nô mi ca, 
so ci al, po lí ti ca e cul tu ral. Não bas ta a ma i o ria ele i to -
ral, mas a ma i o ria po lí ti ca, so ci al e cul tu ral tem que se 
ex pres sar tam bém no pla no ins ti tu ci o nal e ele i to ral,
para ga nhar es pa ços fun da men ta is para o gran de
pro je to trans for ma dor da so ci e da de.”

É evi den te que a fal ta de uma me lhor ar ti cu la -
ção en tre os po vos que, na Amé ri ca La ti na, lu ta vam
e lu tam pela sua so be ra nia di an te das gran des na -
ções he ge mô ni cas, fa ci li tou e fa ci li ta que ocor res -
sem e ocor ram tra gé di as como a que vi ti ma ram o
go ver no de Allen de e se ma ni fes ta ram tam bém aqui 
mes mo no Bra sil, com o gol pe de 64, na Argen ti na,
no Uru guai, na Gu a te ma la, no Peru e em tan tos ou -
tros pa í ses des te con ti nen te até re cen te men te tão
amal di ço a do pe los gol pes mi li ta res. Estão aí di an te
de nós as in qui e ta ções por que pas sam a Co lôm bia
e a Ve ne zu e la como per ma nen tes fa to res de in tran -
qüi li da de.

A li ção que nos fica do gol pe con tra Allen de
deve nos im por a ne ces si da de de for ta le cer mos os
elos que, den tro das na ções des te con ti nen te, sus ten -
tam as ex pe riên ci as de mo crá ti cas que hoje se mul ti -
pli cam em nos sa re gião. Pre ci sa mos for ta le cer aque -
las ini ci a ti vas, como no caso do Mer co sul, que apon -
tam para uma pro fun da so li da ri e da de eco nô mi ca, po -
lí ti ca e cul tu ral en tre os po vos da Amé ri ca do Sul e da
Amé ri ca La ti na. Pre ci sa mos ter cla ro qua is são nos -
sos ami gos e qua is são nos sos in te res ses. Pre ci sa -
mos ter cla ro qual é o nos so lado.

Nes te 11 de se tem bro de 2003, de ve mos re cor -
dar a fi gu ra de Sal va dor Allen de como um re fe ren ci al
de dig ni da de e como uma per so na li da de que sa cri fi -
cou sua pró pria vida acre di tan do que a mi sé ria e a ex -
plo ra ção pre ci sam ser ba ni das do dia-a-dia de to dos
os po vos para que pos sa mos, aí sim, fa lar em jus ti ça,
fa lar em li ber da de e lu tar mos, como tan to so nhou
este bri lhan te bra si le i ro que foi o di plo ma ta Sér gio Vi -
e i ra de Melo, na afir ma ção e na exis tên cia de uma só
raça, a raça hu ma na, vi ven do em es pí ri to de har mo -
nia e so li da ri e da de.

Te nho cer te za de que, à me di da que man ti ver -
mos viva a me mó ria de Sal va dor Allen de e de sua
luta, te re mos mu i to mais mo ti va ção para cons tru ir -
mos esse fu tu ro de dig ni da de.

E, para fi na li zar esta sin ge la ho me na gem, re -
pro du zo aqui o po e ma que Ma rio Be ne det ti de di cou à
me mó ria de Allen de:
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Po e ma de Be ne det ti:

“ALLENDE”
Para ma tar o ho mem da paz
para gol pe ar seu sem blan te li vre de

pe sa de los
ti ve ram que con ver ter-se em pe sa de lo.
Para ven cer o ho mem da paz
ti ve ram que re u nir to dos os ódi os
além dos aviões e dos tan ques.
Para aba ter o ho mem da paz
ti ve ram que bom bar deá-lo, trans for -

má-lo em cha ma,
por que o ho mem da paz era uma for ta -

le za
Para ma tar o ho mem da paz
Ti ve ram que de sen ca de ar a fú ria da

guer ra.
Para ven cer o ho mem da paz
e ca lar sua voz mo des ta e pe ne tran te
ti ve ram que em pur rar o ter ror até o

abis mo
e ma tar mais, para con ti nu ar ma tan do.
Para aba ter o ho mem da paz
ti ve ram que as sas si ná-lo mu i tas ve zes
por que o ho mem da paz era uma for ta -

le za,
Para ma tar o ho mem da paz
ti ve ram que ima gi nar que era uma mul -

ti dão,
uma ar ma da, uma tro pa, uma bri ga da.

Ti ve ram que acre di tar que era um ou -
tro exér ci to,

mas o ho mem da paz era tão so men te
um povo

e ti nha em suas mãos um fu zil e um
man da to

e eram ne ces sá ri os mais tan ques mais 
ran co res

mais bom bas, mais aviões, mais in jú ri as
por que o ho mem da paz era uma for ta -

le za
Para ma tar o ho mem da paz
para gol pe ar seu sem blan te li vre de

pe sa de los
ti ve ram que con ver ter-se em pe sa de lo.
Para ven cer o ho mem da paz
ti ve ram que afi li ar-se sem pre à mor te
ma tar e ma tar mais para con ti nu ar ma -

tan do
e con de nar-se à so li dão blin da da.
Para ma tar o ho mem que era um povo
ti ve ram que fi car sem o povo.

Má rio Be ne det ti

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.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras e 12 
mi nu tos.)
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Ata da 119ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria, 
em 11 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 dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma, Ge ral do Mes qui ta Jú ni or e Au gus to Bo te lho

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA–
DORES:

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 – Del ci dio Ama ral – Du ci o mar
Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do – 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 –
Gil ber to Mes tri nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na
– 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 –
Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no – José Jor ge –
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o nel Pa van 
– 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 – 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 – 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 -
dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Ro se a na Sar ney – Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes -
sa ren ko – Tas so Je re is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi lho –
Tião Vi a na – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 64 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 (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, ofí cio do Cor re ge dor-Ge ral da Jus ti ça Fe de ral
que pas so a ler.

É lido o se guin te

OFÍCIO/COGER/774/2003

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Pas so às mãos de Vos sa Exce lên cia có pia de

Ofí cio nº 245/2003, do MM. Juiz Fe de ral Subs ti tu to
Gu i lher me Jor ge de Re sen de Bri to, no exer cí cio da ti -
tu la ri da de da 21ª Vara da Se ção Ju di ciá ria do Dis tri to
Fe de ral, com as in for ma ções que lhe so li ci tei, on tem,
me di an te con tac to te le fô ni co, so bre o cum pri men to
de man da dos de ci ta ção de Se na do res por Ofi ci a is
de Jus ti ça, em sala de ses sões do Se na do, e ex pe di -
dos nos au tos da ação po pu lar 2003.34.00.029866-8.

Apres so-me em trans mi tir-lhe es sas in for ma ções,
em face do te le fo ne ma que re ce bi de Vos sa Exce lên cia, 
on tem, ma ni fes tan do pre o cu pa ção com o pro ce di men to 
ado ta do para o cum pri men to da di li gên cia.

Apre sen to a Vos sa Exce lên cia pro tes tos do mais
alto apre ço. – Des. Fe de ral Alo í sio Pal me i ra Lima, Cor -
re ge dor-Ge ral da Jus ti ça Fe de ral – 1ª Re gião.

OFÍCIO Nº 245

Bra sí lia (DF), 10 de se tem bro de 2003

Exmº Sr. Cor re ge dor-Ge ral
De sem bar ga dor Fe de ral Alo í sio Pal me i ra Lima
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 1ª Re gião
Nes ta

Se nhor De sem bar ga dor Fe de ral Cor re ge -
dor-Ge ral,

Após ter re ce bi do, na data de on tem, às
12h30min, te le fo ne ma des sa dou ta Cor re ge do ria-Ge -
ral, quan do o ser vi dor Mar co Au ré lio de Bri to (Asses -
sor che fe-COGER) in for mou-me que Vos sa Exce lên -
cia pre ten dia fa lar co mi go, res pon di, como é sa bi do,
ao cha ma do, ime di a ta men te.

Ao to mar co nhe ci men to da no tí cia da li ga ção te -
le fô ni ca do Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
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Se na dor José Sar ney, no qual o alu di do di ri gen te par -
la men tar co mu ni cou a Vos sa Exce lên cia a in sa tis fa -
ção dos Se nho res Se na do res da Re pú bli ca com a for -
ma como es ta vam sen do cum pri dos os man da dos de
ci ta ção re la ci o na dos com a ação po pu lar
2003.34.00.029866-8, in for mo-lhe o que se gue:

1. Não obs tan te a Cen tral de Man da -
dos – CEMAN, seja, se gun do o dis pos to no
art. 114 do Pro vi men to 3, de 26 de mar ço
de 2002, co or de na da, téc ni ca e ad mi nis tra ti -
va men te, pela Di re to ria do Foro, pron ta men -
te cum pri a de ter mi na ção de Vos sa Exce -
lên cia, no sen ti do de ve ri fi car os fa tos ocor -
ri dos e ado tar as pro vi dên ci as ca bí ve is. Para 
tan to, de ter mi nei que a Su per vi so ra da Cen -
tral de Man da dos, Srª San dra Bar ro so Fer -
nan des, ime di a ta men te con tac tas se os ofi ci -
a is de jus ti ça en car re ga dos do cum pri men to 
dos man da dos re fe ri dos, ori en tan do-os no
sen ti do de que não fos sem os Se nho res Se -
na do res ci ta dos du ran te o exer cí cio de ati vi -
da des par la men ta res.

2. Re i te rei tal de ter mi na ção por es cri to, 
con for me có pia do Ofí cio, em ane xo.

3. Em que pese, como dito, a su per vi -
são téc ni ca ser da com pe tên cia da Di re to ria 
do Foro, re gis tro que ou tra não po de ria ser
mi nha ati tu de se não ado tar as me di das su -
pra, para que fos sem ime di a ta men te cum -
pri das as re co men da ções de Vos sa Exce -
lên cia, bem como man ter hí gi da a har mo nia 
en tre os Po de res da Re pú bli ca, har mo nia
esta pela qual sem pre pri mei e bus quei res -
guar dar no exer cí cio de mi nhas ati vi da des
ju di can tes.

4. Aliás, ja ma is po de ria per mi tir que
fos sem in ter rom pi das as ele va das ati vi da -
des par la men ta res de sen vol vi das pelo Se -
na do Fe de ral, sen do igual men te cer to que
os ofi ci as de jus ti ça po dem cum prir as suas
atri bu i ções, le gal men te con fe ri das, nos Ga -
bi ne tes dos Se nho res Se na do res, após ur -
ba no con ta to man ti do com os Che fes de
Ga bi ne tes res pec ti vos, o que re co men dei.

5. Nes se com pas so, re a fir mo que não
or de nei a qual quer me i ri nho des ta Sec ci o -
nal, que, por si nal, nem os co nhe ço pes so -
al men te, o cum pri men to de or dem fora dos
li mi tes pre vis tos na le gis la ção pro ces su al vi -
gen te e, se al gum ex ces so ti ver ocor ri do, a
DIREF/DF to ma rá as me di das in ves ti ga ti vas 
per ti nen tes.

6. A pro pó si to, in for mo que, nes ta data, 
já en vi ei ofí cio ao Exmº Sr. Di re tor do Foro,
Juiz Fe de ral Ha mil ton de Sá Dan tas, ten do
em vis ta o con ti do no art. 114 do Pro vi men -

to 3, de 26 de mar ço de 2002, para as pro vi -
dên ci as ca bí ve is à es pé cie.

Cer to de ter aten di do às de ter mi na ções de
Vos sa Exce lên cia, co lo co-me à sua in te i ra dis po si -
ção para o que se fi zer ne ces sá rio.

Aten ci o sa men te, – Gu i lher me Jor ge de Re -
sen de Bri to, Juiz Fe de ral Subs ti tu to na ti tu la ri da de
da 21ª Vara.

Ofí cio nº 243 

Bra sí lia-DF, 9 de se tem bro de 2003

Ilmª Srª
Su per vi so ra da Cen tral de Man da dos – CEMAN
Jus ti ça Fe de ral
Nes ta

Se nho ra Su per vi so ra,
Re i te ran do os ter mos do as sun to já tra ta do em

con ta to te le fô ni co, de ter mi no pro vi dên ci as de V. Sª no 
sen ti do de que o cum pri men to dos man da dos de ci ta -
ção ex tra í dos dos au tos da Ação Po pu lar nº
2003.29866-8, mo vi da por Ri car do Luiz Ro cha Cu bas 
em des fa vor da União e ou tros, se dê sem in ter rup ção 
das ati vi da des do Se na do Fe de ral, con si de ran do, in -
clu si ve, que cada Se na dor da Repú bli ca pode ser en -
con tra do em seu Ga bi ne te.

Aten ci o sa men te, – Gu i lher me Jor ge de Re -
sen de Bri to, Juiz Fe de ral Subs ti tu to na ti tu la ri da de
da 21ª Vara.

Ofí cio nº 244 

Bra sí lia-DF, 10 de se tem bro de 2003 

Exmo. Sr. Di re tor do Foro
Juiz Fe de ral Ha mil ton de Sá Dan tas
Se ção Ju di ciá ria do dis tri to Fe de ral
Nes ta

Se nhor Juiz Fe de ral Di re tor do Foro,
Ten do em vis ta o con ti do no art. 114 do Pro vi -

men to 3, de 26 de mar ço de 2002, que a Vos sa Exce -
lên cia, como Di re i to do foro, a co or de na ção téc ni ca e
ad mi nis tra ti va , da Cen tral de Man da dos – CEMAM,
in for mo-lhe que, na data de on tem, en vi ei ofí cio à Su -
per vi so ra da Cen tral de Man da dos, ten do em vis ta re -
co men da ções re ce bi das do Exce len tís si mo Se nhor
Cor re ge dor-Ge ral, De sem bar ga dor Fe de ral Alo í sio
Pal me i ra Lima, re la ti vas ao cum pri men to dos man da -
dos de ci ta ção re la ci o na das com a ação po pu lar
2003.34.00.029866-8.

Em ane xo se gue có pia do re fe ri do ofí cio, para
as pro vi dên ci as ca bí ve is à es pé cie.

Co lo co-me à sua in te i ra dis po si ção para even tu -
a is es cla re ci men tos que se fi ze rem ne ces sá ri os.

Aten ci o sa men te, – Gu i lher me Jor ge de Re -
sen de Bri to, Juiz Fe de ral na ti tu la ri da de da 21ª Vara.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O ofí cio 
lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo re -
ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos que pas so a ler

São li dos os se guin tes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 575, DE 2003

(Nº 2.669/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Alvo ra da de San ta Ce cí lia
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Ce cí lia, 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 27 de de zem bro de 1994, que re no va, a
par tir de 21 de ju nho de 1992, a con ces são da Rá dio
Alvo ra da de San ta Ce cí lia 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 San ta 
Ce cí lia, 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 29, DE 1995

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 § 1º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce 1ên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro do Esta do
das Co mu ni ca ções , o ato cons tan te do De cre to de 27
de de zem bro de 1994, que “Re no va a con ces são da
Rá dio Alvo ra da de San ta Ce cí lia 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 San ta Ce cí lia. Esta do de San ta Ca ta ri na”.

Bra sí lia, 5 de ja ne i ro de 1994. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

E.M. nº 234 MC

Bra sí lia, 14 de zem bro de 1994

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 o in -

clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 29820.000195/92-90,
em que a Rá dio Alvo ra da de San ta Ce cí lia Ltda., con -
ces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia, na ci da de de San ta Ce cí lia, Esta do de
San ta Ca ta ri na, 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 Le 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 este Mi nis té rio.

3. Escla re ço que a en ti da de pas sou à con di ção
de con ces si o ná ria em fun ção de au men to de po tên -
cia au to ri za do pela por ta ria nº 568, de 17 de de zem -
bro de 1984.

4. 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 ra 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 27 DE DEZEMBRO 1994

Re no va a con ces são da Rá dio Alvo -
ra da de San ta Ce cí lia Ltda., para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de de San ta Ce cí lia Esta do 
de San ta Ca ta ri na.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe de rem, os arts. 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 29820.00195/92-90,

De cre ta:
Art 1º Fica re no va do de acor do com o art. 33,

§3, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por mais 
dez anos, a par tir de 21 de ju nho de 1992, a con ces -
são da Rá dio Alvo ra da San ta Ce cí lia Ltda., con ce di da 
pela Por ta ria nº 115, de 17 de Ju nho de 1982, 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 San -
ta Ce cí lia, Esta do de San ta Ca ta ri na.

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 e re no va da por este De cre to,
re ger-se pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ção
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, 27 de de zem bro de 1994; 173º e 106º
da Re pú bli ca.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 576, DE 2003

(Nº 2.676/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Edu ca do ra de Cor né lio Pro -
có pio 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 Cor né lio Pro có pio, 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 12 de maio de 1997, que re no va, a par tir
de 1º de maio de 1994, a con ces são da Rá dio Edu ca -
do ra de Cor né lio Pro có pio 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 Cor né lio
Pro có pio, 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 569, DE 1997

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 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 12 de maio de 1997, que “Re no va a con ces -
são da Rá dio Edu ca do ra de Cor né lio Pro có pio 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 Cor né lio Pro có pio, Esta do do Pa -
ra ná”.

Bra sí lia, 16 de maio de 1997. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 70/MC

Bra sí lia, 7 de maio de 1997

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000435/93, 
em que a Rá dio Edu ca do ra de Cor né lio Pro có pio
Ltda. so li ci ta re no va ção da con ces são para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia. na ci -
da de de Cor né lio Pro có pio Esta do do Pa ra ná, ou tor -
ga da con for me Por ta ria MJNI nº 19-B, de 18 de ja ne i -
ro de 1962, re no va da nos ter mos do De cre to nº
89.821, de 20 de ju nho de 1984, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União em 22 de ju nho de 1984, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1984, 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. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as 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, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de 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, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção 
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. 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 á 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 ar ti go 223 da Cons -
ti tu i ção.

Res pe i to sa men te. – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Edu -
ca do ra de Cor né lio Pro có pio 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 Cor né lio
Pro có pio, Esta do do Pa ra ná.

O 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, 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 Admi nis tra ti vo nº
53740.000435/93,

Decreta:
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 dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Edu ca do ra de Cor né lio Pro có pio Ltda., ou tor -
ga da pela Por ta ria MJNI nº 19-B, de 18 de ja ne i ro de
1962. re no va da pelo De cre to nº 89.821, de 20 de ju -
nho de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti -
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do pelo De cre to de 10 de maio de 1991, 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 mé dia, na ci da de de Cor né lio Pro có -
pio, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. 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 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, 12 de maio de 1997; 176º da Inde pen -
dên cia e 109º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ser gio Motta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 577, DE 2003

(Nº 2.680/2002, 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 Rá dio Gra ma do 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 Gra ma do, 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 168, de 20 de maio de 1998, que re no va, a
par tir de 4 de ou tu bro de 1994, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Gra ma do 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
Gra ma do, 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 982, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to á apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha 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 da Por ta ria nº 168, de 20 de maio de 1998,
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Gra ma -
do FM Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da, na ci da de de Gra ma do, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Bra sí lia, 24 de agos to de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº
224/MC, DE 13 DE AGOSTO DE 1998. DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.

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 168 de 20 de maio de 1998, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Gra ma -
do FM Ltda., pela Por ta ria nº 210, de 2 de ou tu bro de
1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 4 sub -

se qüen te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Gra ma -
do, Esta do do Rio Gran de 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, 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 Admi nis tra ti vo nº
53790.002080/95. que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 168, DE 20 DE MAIO DE 1998

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 88.068, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53790.002080/95, 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 4 de ou tu bro de 1994, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Gra ma do FM Ltda, pela Por ta ria nº 210,
de 2 de ou tu bro de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 4 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 Gra ma do,
Esta do do Rio Gran de 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 mos 
do § 32 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.

Luiz Car los Men don ça de Bar ros.

Re fe rên cia: PROCESSO Nº 53790002080/95

Ori gem: DMC/SEJUR/RS

Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.
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Emen ta: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
4-10-94. Pe di do apre sen ta do in 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: À Con si de ra ção su pe ri or.

Rá dio Gra ma do FM LTDA., per mis si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em FM na ci da de de
Gra ma do, Esta do do RS ,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 4-10-94.

I – Dos Fa tos

1. Me di an te Por ta ria n° 210, de 2 de ou tu bro de
1984, foi au to ri za da per mis são a Rá dio Gra ma do FM
Ltda., para ex plo rar, por 10 anos o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em FM na ci da de de Gra ma do, Esta do
do RS.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
4-10-84, data de pu bli ca ção da por ta ria de per mis são 
no Diá rio Ofi ci al.

3. Cum pre res sal tar que, du ran te o pe río do de
vi gên cia de sua ou tor ga a en ti da de não so freu qual -
quer pena ou ad ver tên cia, con for me se ve ri fi ca na in -
for ma ção pro ce den te do De par ta men to de Fis ca li za -
ção das Co mu ni ca ções, (fl. 31).

II – Do Mé ri to

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 os pra zos de 10 (dez) anos para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra a 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, pa rág. 3º), pe río -
dos es ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 22, §
5º).

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

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

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -

pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal dia 4 de ou tu bro de 1994.

8. O pe di do de re no va ção de ou tor ga, ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia no dia
16-11-95, fora, pois do pra zo le gal, (fl. 01).

9. Cabe sa li en tar que a en ti da de apre sen ta jus ti -
fi ca ti va ace i tá vel para a per da de pra zo, jun tan do di -
ver sas de cla ra ções que con fir mam que a en ti da de
pres ta des de sua ins ta la ção no Mu ni cí pio de Gra ma -
do, re le van tes ser vi ços às co mu ni da des Gra ma den se 
e da Re gião das Hor tên si as.

10. A re que ren te tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos, com a se guin te com po si ção:

No mes  Co tas
Mart ha Inge borg Kan nen berg 10.020.000,00
Horst Ernst Volk 4.175.000,00
Pa u lo Ro ber to Volk 2.505.000,00
To tal 16.700.000,00

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 men ci o na do à fl.86.

12. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de (fl. 87).

13. 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 e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xos pelo ar ti go 12
e seus pa rá gra fos, do De cre to-lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos o pro ces so à con si de -
ra ção de vi do à in tem pes ti vi da de do pe di do, su ge rin do 
o de fe ri men to do mes mo, ba se a do na jus ti fi ca ti va
apre sen ta da pela emis so ra e as de cla ra ções ane xa -
das a este pro ces so.

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Por to Ale gre, 7 de agos to de 1997. – André Pe -

re i ra Rego Ges ta, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co,
OAB/RS NR. 38797.

De acor do.
A con si de ra ção do Sr. De le ga do.
Por to Ale gre, 7 de agos to de 1997. – Sid ney

Ochman, Che fe da Di vi são das Co mu ni ca ções.
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Apro vo.
A DPOUT, so li ci ta mos a fi ne za de dar pros se -

gui men to.
Por to Ale gre, 7 de agos to de 1997. – João Ja -

cob Bet to ni, De le ga do.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 578, DE 2003

(Nº 2685, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Pa u lis ta de Tupã
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 Tupã, 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 229, de 17 de no vem bro de 1998, que re no va,
a par tir de 6 de fe ve re i ro de 1995, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Pa u lis ta de Tupã 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 Tupã, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.699, DE 1998

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 do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 229, de 17 de no vem bro de 1998,
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pa u lis ta
de Tupã Ltda, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Tupã, Esta do de São Pa u lo.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 415/MC

Bra sí lia, 21 de de zem bro de 1998

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 229, de 17 de no vem bro de 1998,

pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pa -

u lis ta de Tupã Ltda., pela Por ta ria nº 27, de 4 de fe ve -

re i ro de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 

6 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 Tupã,

Esta do de São Pa u lo.

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, 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
Admi nis tra ti vo nº 53830.001751/94, 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 229, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte -
ri no, no uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos -
to no art. 8º, 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 Admi nis tra ti vo nº 53830.001751/94, 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 6 de fe ve re i ro de 1995, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Pa u lis ta de Tupã Ltda. pela Por ta ria nº 27,
de 4 de fe ve re i ro de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União em 6 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 Tupã, Esta do
de São Pa u lo.

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 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 579, DE 2003

(Nº 2.682/2002, 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 Rá dio Ci da de de Ca ra -
tin ga Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Ca ra tin ga, 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 231, de 17 de no vem bro de 1998, que re no va,
a par tir de 7 de maio de 1997, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Ci da de de Ca ra tin ga 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 Ca ra tin ga, 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 503, DE 1999

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 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 aro cons tan te da Por ta ria nº
231, de 17 de no vem bro de 1998, que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Ci da de de Ca ra tin ga Ltda., 
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is”.

Bra sí lia, 19 de abril de 1999. – Mar co Ma ci el.

EM nº 58/MC

Bra sí lia, 13 de abril de 1999

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 231, de 17 de no vem bro de 1998,
pela qual foi re no va da a per mis são ou tor ga da a Rá dio 
Ci da de de Ca ra tin ga Ltda., pela Por ta ria nº 101, de 6
de maio de 1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União em 7 se guin te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Ca ra tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 le vou
ao de fe ri men to do 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, 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 Admi nis tra ti vo nº
53710.000138/97, 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 231, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, 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 Admi nis tra ti vo nº 53710.000138/97, 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 7 de maio de 1997, a per mis são ou tor ga da à
Rá dio Ci da de de Ca ra tin ga Ltda., pela Por ta ria nº
101, de 6 de maio de 1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al 
da União em 7 se guin 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 Ca ra tin ga, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

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-à
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 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 CONJUR/MC Nº 1.061/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710.000138/97
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge -
ra is
Inte res sa da : Rá dio Ci da de de Ca ra tin ga 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 em 7 de maio 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.

A Rá dio Ci da de de Ca ra tin ga 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 Ca ra tin ga, Esta do de
Mi nas Ge ra is, re quer a re no va ção do pra zo de vi -
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gên cia de sua per mis são, cujo ter mo ocor reu em 7
de maio de 1997.

2. Me di an te Por ta ria nº 101, de 6 de maio de
1987, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio Ci da de de Ca -
ra tin ga Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Ca ra -
tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em 7
de maio de 1987, data de pu bli ca ção da cor res pon den -
te por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da União.

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

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

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

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal em 7 de maio de 1997, 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 de Mi nas Ge ra is, em 5 de fe ve re i ro de 1997 
(fls. 1), tem pes ti va men te por tan to.

8. A re no va ção de ve rá ocor rer a par tir de 7 de
maio de 1997.

9. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pe las Por ta ri as nº 46, de 8 de mar -
ço de 1991 e 01, de 27 de maio de 1994, com as se -
guin tes com po si ções:

10. Cum pre ob ser var que, com a ex pe di ção da
Por ta ria nº 1, de 27 de maio de 1994, nos au tos do Pro -
ces so nº 29104.000414/86, a De le ga cia des te Mi nis té -

rio, no Esta do de Mi nas Ge ra is, au to ri zou, equi vo ca -
da men te, ma té ria que não era da sua com pe tên cia.

11. A ci ta da Por ta ria au to ri zou trans fe rên cia de
co tas que, con si de ra das as trans fe rên ci as an te ri or -
men te au to ri za das pela Por ta ria nº 46. de 8 de mar ço
de 1991, re sul tou na trans fe rên cia in di re ta da ou tor -
ga, em ra zão de su ces si vas ces sões de co tas com a
mu dan ça do man do so ci e tá rio para novo gru po de co -
tis tas que in gres sou na so ci e da de após o de fe ri men to 
da ou tor ga, nos ter mos do dis pos to no art. 103 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 1993.

12. Em sen do a en ti da de 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, 
a com pe tên cia para au to ri zar a trans fe rên cia in di re ta
da per mis são é de Sr. Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
nos ter mos do art. 96, item 3, alí nea b, do Re gu la -
men to ci ta do.

14. Ape sar de inep to o ato au to ri za ti vo, a en ti da -
de re a li zou a trans fe rên cia de co tas au to ri za da con -
for me res pec ti va al te ra ção con tra tu al ar qui va da na
Jun ta Co mer ci al do Esta do de Mi nas Ge ra is (fls. 169).

15. Ten do em vis ta o prin cí pio de que o par ti cu -
lar não po de rá ser pre ju di ca do por erro da Admi nis tra -
ção, de ve rá o Po der Con ce den te con va li dar o ato
inep to, para man ter a re gu la ri da de da si tu a ção ju rí di -
ca da per mis si o ná ria.

16. Isto pos to, ob ser vo que o de fe ri men to da re -
no va ção de ou tor ga for mu la do pela en ti da de, com a
emis são do res pec ti vo ato do Mi nis tro das Co mu ni ca -
ções, re sul ta rá na re gu la ri za ção da in cor re ção aci ma
men ci o na da por ser, aque la Au to ri da de Admi nis tra ti -
va, a com pe ten te para co nhe cer e de ci dir de am bos
os as sun tos.

19. 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 ad ver tên cia
ou qual quer pe na li da de, con for me se ve ri fi ca de seus
as sen ta men tos ca das tra is.

20. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 17).

21. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 27.

22. 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.

23. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-à 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 ín -
do-se, des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
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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.

24. Me di an te o ex pos to, opi no pelo de fe ri men to
do pe di do e su gi ro o en ca mi nha men to dos au tos ao
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, para
de ci são.

25. Pos te ri or men te, de acor do com o § 3º do ar -
ti go 223 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, 23 de ou tu bro de 1998. – Zil da Be a triz

Sil va de Cam pos Abreu, Advo ga da.
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, 23 de ou tu bro de 1998. – Ma ria da Gló -

ria Tuxi F. San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to à Srª Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 23 de ou tu bro de 1998. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca.
Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos Ju rí di cos de

Co mu ni ca ções

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2003

(Nº 2.683/2002, 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 Rá dio Arco Íris 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 Be tim, 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 78, de 12 de ju lho de 1999, que re no va, a par -
tir de 27 de fe ve re i ro de 1997, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Arco Íris 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 Be tim,
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 1.105, DE 1999

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 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 da
Por ta ria nº 78, de 12 de ju lho de 1999, que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Arco Íris Ltda., para ex -

plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Be tim, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Bra sí lia, 12 de agos to de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 126/MC

Bra sí lia, 4 de agos to de 1999

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

Inclu sa Por ta ria nº 78 ,de 12 de ju lho de 1999, – pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Arco Íris
Ltda., con for me Por ta ria nº 37, de 25 de fe ve re i ro de
1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 27 se -
guin te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Be tim, Esta do 
de Mi nas Ge ra is.

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,
de 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 so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.000314/97, 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 78, DE 12 DE JULHO DE 1999

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
Admi nis tra ti vo nº 53710.000314/97, re sol ve

Art. 1º Re no var, de acor do com o art 33,§ 3°, da lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a par tir
de 27 de fe ve re i ro de 1997, a per mis são ou tor ga da à Rá -
dio Arco Íris Ltda., con for me Por ta ria, nº 37, de 25 de fe -
ve re i ro de 1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al de União de
27 se guin 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 Be tim, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 581, DE 2003

(Nº 2.684/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ube ra -
ba, 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 28 de abril de 2000, que re no va, a par tir
de 24 de no vem bro de 1993, a con ces são da Rá dio
Di fu so ra de Ube ra ba 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 Ube ra ba,
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 817, DE 2000

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 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 28 de abril 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 dên ci as”. As en ti da -
des men ci o na das são as se guin tes.

1 – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã–
RS;

2 – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par -
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz –
RN:

3 – Rá dio Clu be Ja ca reí Ltda., a par tir de lº de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí – SP.

4 – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de
Dou ra dos – MS,

5 – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997. na ci da de de Cris -
ta li na – GO;

6 – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Li mi ta da, 
a par tir de 18 de agos to de 1993, na ci da de de Bar ra
do Gar ças – MT.

7 – Rá dio Nova São Ma nu el Lida., a par tir de 25
de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el – SP.

8 – Rá dio São João do Su do es te do Pa na má
Ltda., a par tir de 27 de ju nho de 1996, na ci da de de
São João – PR;

9 – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos –
SP;

10 – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio
de 1994, na ci da de de Pi ra juí – SP:

11 – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba – SP;

12 – Fun da ção Espí ri ta André Luiz,a par tir de 10 
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ru lhos – SP;

13 – Rá dio Ver de Vale Ltda., a par tir de 14 de
se tem bro de 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te – SC;

14 – Rá dio Si de ral Ltda.,a par tir de 10 de maio
de 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas –  RS;

15 – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir de 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro – SP;

16 – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 10 de no vem bro de 1993, na ci da de de San -
ta Ma ria – RS;

17 – Cen tral de Rá dio e No tí ci as de Ita ti ba
Ltda.,a par tir de 1º de ma i or de l994, na ci da de de Ita -
ti ba – SP:

18 – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba –
MG;

19 – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Lida., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas – SP;

20 – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7
de ou tu bro de 1997, na ci da de de Se be ri – RS;

21 – Rá dio Di fu so ra de Xan xe rê Ltda., a par tir
de 5 de agos to de 1992, na ci da de de Xan xe rê – SC.

22 – TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a
par tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to
Ale gre – RS;

23 – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém – PA;

24 – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te – SP.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM nº 119/MC

Bra sí lia, 25 de abril 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 às en ti da des aba i xo re la ci o -
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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 So ci e da de Tu pan ci re tã 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 Tu pan ci re tã, Esta do do Rio Gran -
de da Sul (Pro ces so nº 53790.000031/94);

• Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz 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 Nova Cruz, Esta do do Rio Gran -
de do Nor te (Pro ces so nº 53780.000094/97):

• Rá dio Clu be Ja ca reí 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 Ja ca reí, Esta da do São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.001549/93);

• Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás 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 Dou ra dos, Esta do do Mato
Gros so do Sul (Pro ces so nº 53700. 000896/98);

• Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço do ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás
(Pro ces so nº 53670.000390/97);

• Rádio Difusora de Barra do Garças Ltda., con -
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda me dia na ci da de de Bar ra do Gar ças, Esta do de
Mato Gros so (Pro ces so nº 53690.000013/93).

• Rádio Nova São Manuel 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 Ma nu el, Esta do de São Pa u lo (Pro ces -
so nº 29830.000024/92).

• Rádio São João do Sudoeste Do Paraná 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 João, Esta do do Pa ra -
ná (Pro ces so nº 53740.000108/96).

• Rádio Independente De Barretos 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 So na tas Esta do de São Pa -
u lo (Pro ces so nº 50830.000211/94).

• Rádio Pirajuí 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 ra juí, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000282/94).

• Rádio Difusora de Piracicaba S/A, 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 ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000152/94).

• Fundação Espí ri ta André Luiz, con ces si o ná rio
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 ru lhos, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so 
nº 50830,000295/94).

• Rádio Verde Vale 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 Bra ço do Nor te, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro -
ces so nº 29820.000434/92).

• Rádio Sideral 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
Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000206/94).

• Rádio Cruzeiro 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 Cru ze i ro, Estu do de São Pa u lo (Pro ces so nº
29100.000221/91);

• Sociedade Rádio Santamariense 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 San ta Mana, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 50790.000855/93).

• Central de Rádio e Notícias de Itatiba 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 Ita ti ba, Esta do de São Pa u lo 
(Pro ces so nº 50830.000222/94).

• Rádio Difusora de Uberaba Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço dê ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ube ra ba, Esta do de Mi nas Ge ra is
(Pro ces so nº 50710.000749/93).

• Rádio Cultura de Campinas Ltda., con ces si o -
ná ria de ser vi ço dê ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Cam pi nas, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000263/94).

• Rádio Sociedade Seberi 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 do Se be ri, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro -
ces so nº 53790.000887/97).

• Rá dio Difusora de Xanxerê 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 Xan xe rê, Esta do de San ta Ca ta ri na
(Pro ces so nº 29820.000348/92).

• T V SBT-Canal 5 de Porto Alegre S/A, con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e Ima -
gens (te le vi são) na ci da de de Por to Ale gre, Esta do 80 
Rio Gran de do Sul (Pro ces so na 53830.000562/96).

• TV SBT-Canal 5 de Belém S/A, con ces si o ná ria 
de ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi -
são) na ci da de de Be lém, Esta do do Pará (Pro ces so
nº 53830.000580/96).

• Te le vi são Bandeirantes de Presidente
Prudente Ltda., con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de Pre -
si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000512/96).

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 -

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  12 26807SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



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 cor ri 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 é re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ab sor vên cia ao que
dis põem a Lei nº 5.795, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre ta nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to á su pe -
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são
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, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

 DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
pus 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 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, e 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
de 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 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 – Rá dio So ci e da de Tu pan ci re tã Ltda., a par tir
do dia 1º de maio de 1994, na ci da de de Tu pan ci re tã,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria 
MVOP nº 432, de 29 de abril de 1955, e re no va da pelo 
De cre to nº 89.629 de 8 de maio de 1984 (Pro ces so nº
53790.000031/94).

II – Rá dio Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda., a par -
tir de 8 de agos to de 1997, na ci da de de Nova Cruz,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 79.801, de 8 de Ju nho de 1977, e re no va da
pelo De cre to nº 98.867, de 29 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53780.000094/97).

III – Rá dio Clu be Ja ca reí  Ltda., a par tir de 1º de
maio de 1994, na ci da de de Ja ca reí, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 155, de 16
de fe ve re i ro de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
91.011, de 27 de fe ve re i ro de 1985 (Pro ces so nº
50830.001549/93).

IV – Empre sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás
Ltda., a par tir de 4 de ou tu bro de 1998, na ci da de de

Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul, ou tor ga da
pelo De cre to nº 96.647, de 5 de se tem bro de 1988
(Pro ces so nº 53700.000896/98).

V – Rá dio Di fu so ra Ser ra dos Cris ta is Ltda., a
par tir de 20 de se tem bro de 1997, na ci da de de Cris -
ta li na, Esta do de Go iás, ou tor ga da pelo De cre to nº
80.230, de 25 de agos to de 1977, re no va da pelo De -
cre to nº 95.258, de 19 de no vem bro de 1987 (Pro ces -
so nº 53670.000390/97).

VI – Rá dio Di fu so ra de Bar ra do Gar ças Ltda., e
par tir de 18 de agos to de 1993. nº. ci da de de Bar ra do
Gar ças, Esta do do Mato Gros so, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 88.445, de 29 de Ju nho de 1983 (Pro ces so nº 
53690.000013/93).

VII – Rá dio Nova São Ma nu el Ltda., a par tir de
25 de mar ço de 1992, na ci da de de São Ma nu el, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 86.961,
de 25 de fe ve re i ro de 1982 (Pro ces so nº 29.830
.000024/92).

VIII – Rá dio São João do Su do es te do Pa ra ná
Ltda., a par tir do 27 de Ju nho de 1986, na ci da de de
São João, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria
MC nº 176, de 25 de Ju nho 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 112, de 12 de se -
tem bro de 1994, do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções
(Pro ces so nº 53740.000108/98).

IX – Rá dio Inde pen den te de Bar re tos Ltda., a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Bar re tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP
nº 31-B, de 21 de ja ne i ro de 1961, e re no va da pelo
De cre to nº 89.553, de 12 de abril de 1984 (Pro ces so
nº 50830.000211/94).

X – Rá dio Pi ra juí Ltda., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci da de de Pi ra juí, Estu do de São Pa u lo, ou -
tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 239, de 11 de mar ço
nº 1948, re no va da pela Por ta ria MC nº 251, de 9 de
ou tu bro nº 1985,au to ri za da a pas sar à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de do 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 92, de 16 do maio de 1996, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 50830.000282/94).

XI – Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A, a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta -
do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº
41, da 22 de Ja ne i ro de 1948, e re no va da pelo Di re i to
nº 89.406, de 29 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº
50830.000152/94).

XII – Fun da ção Espí ri ta André Luiz, a par tir de
1º de maio nº 1994, na ci da de de Gu a ru lhos, Esta do
de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te pela Por ta -
ria MVOP nº 420 de 26 de Ju lho, de 1956, à Rá dio Di -
fu so ra Hora Cer to Ltda., cuja de no mi na ção so ci al foi
al te ra da para Rá dio Boa Nova de Gu a ru lhos Ltda., re -
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no va da pelo De cre to nº 89.590, de 27 de abril de
1984, trans fe ri da pelo De cre to de 10 de de zem bro de
1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 50630.000295/94).

XIII – Rá dio Ver de Vale Ltda., e a par tir de 14 do
se tem bro nº. 1992, na ci da de de Bra ço do Nor te,
Esta do de San ta Ca ta ri na, ou tor ga da pelo De cre to nº
87.402, de 13 de ju lho de 1962, à Rá dio Ver de Vale de 
Bra ço do Nor te Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no -
mi na ção so ci al para a atu al, con for me a Expo si ção de 
Mo ti vos nº 146, de 20 de maio de 1990, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29820.00043/92).

XIV – Rá dio Si de ral Ltda., a par tir de 1º de maio
nº 1994, na ci da de de Ge tú lio Var gas, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 909, 
de 18 de no vem bro de 1948,. re no va da pelo De cre to
nº 90.422, de 8de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
53790.000200/94).

XV – Rá dio Cru ze i ro Ltda., a par tir do 16 de ju -
nho de 1991, na ci da de de Cru ze i ro, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te a Emis so ras do
Vale Ltda., con for me a Por ta ria MC nº 111, de 11 de
Ju nho de 1981, 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 De cre to nº
86.835, de 12 de ja ne i ro de 1982, trans fe ri da para a
con ces si o ná ria de que este in ci so, con for me Expo si -
ção de Mo ti vos nº 259, de 6 de no vem bro de 1984, do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº
29100.000221/91).

XVI – So ci e da de Rá dio San ta ma ri en se Ltda., a
par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San ta 
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo
De cre to nº 44.116, de 24 de ju lho de 1958, e re no va -
da pelo De cre to nº 89.543, de 11 de abril de 1984
(Pro ces so nº 50790.000855/93).

XVII – Cen tral de Rá dio E No tí ci as De Ita ti ba
Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Ita -
ti ba, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta da
MVOP nº 926, de 19 de ou tu bro de 1951, re no va da
pelo De cre to nº 91.571, de 23 de agos to a de 1985, e
au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al para a
atu al, con for me Expo si ção de Mo ti vos nº 296, de 12
de no vem bro de 1998 do Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções (Pro ces so nº 50830.000222/94).

XVIII – Rá dio Di fu so ra de Ube ra ba Ltda., a par tir 
de 24 de no vem bro de 1993, na ci da de de Ube ra ba,
Esta do de Mi nas Ge ra is. Ou tor ga da pelo De cre to nº
38.076, de 12 de ou tu bro de 1955, e re no va da pelo
De cre to nº 96.845, de 28 de se tem bro de 1988 (Pro -
ces so nº 50710.000748/93).

XIX – Rá dio Cul tu ra de Cam pi nas Ltda., a par tir
1º de maio de 1994, na ci da de de Cam pi nas, Esta do

de São Pa u lo, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 637,
de 1º de ja ne i ro de 1952, e re no va da pelo De cre to nº
90.101, de 27 de agos to de 1984 (Pro ces so nº
50830.000263/94).

XX – Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda., a par tir de 7 
de ou tu bro de 1997, na ci da de Se be ri, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº 94.750, de
10 de agos to de 1987 (Pro ces so nº
53790.000887/97).

XXI – Rá dio Di fu so ra de Xan xe ré Ltda., a par tir
de 5 de agos to da 1992, na ci da de de Xan xe ré, Esta -
do de San ta Ca ta ri na ou tor ga da pelo De cre to nº
87.316, de 21 de ju nho de 1982 (Pro ces so nº
29820.000348/92).

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 quin ze anos, ser vi ço
de ra di o di fu são de som e ima gens (te le vi são):

I – TV SBT – Ca nal 5 de Por to Ale gre S/A, a par -
tir de 20 de agos to de 1996, na ci da de de Por to Ale -
gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De -
cre to nº 85.841, de 25 de mar ço de 1981, à SBT – Sis -
te ma Bra si le i ro de Te le vi são S.C. Ltda., 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 nº 285, de 28 de abril de 1986, do Di re tor
da Di re to ria Re gi o nal do De par ta men to Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções em São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.000562/96).

II – TV SBT – Ca nal 5 de Be lém S/A, a par tir de
20 de agos to de 1996, na ci da de de Be lém, Esta do do 
Pará, ou tor ga da pelo De cre to nº 85.841, de 25 de
mar ço de 1981, à SBT – Sis te ma Bra si le i ro de Te le vi -
são S.C. Ltda., 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 nº 286, de 28 de 
abril de 1986, do Di re tor da Di re to ria Re gi o nal do De -
par ta men to Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções em São
Pa u lo (Pro ces so nº 53830.000560/96).

III – Te le vi são Ban de i ran tes de Pre si den te Pru -
den te Ltda., a par tir de 31 de ju lho de 1996, na ci da de
de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo, ou tor -
ga da pelo De cre to nº 86.069, de 3 de ju nho de 1981
(Pro ces so nº 53830.000512/96).

Art. 3º A ex plo 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 li e ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes a seus re gu la men tos.

Art. 4º 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 art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Este De cre to em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia, 28 de abril de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 582, DE 2003

(Nº 2.685, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rede Juiz de Fora de Ra di o di fu -
são 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 Juiz de Fora, 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 17 de ju lho de 2000, que re no va, a par tir
de 28 de maio de 1991, a con ces são da Rede Juiz de

Fora de Ra di o di fu 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 onda mé dia na ci da de de Juiz de
Fora, 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 1.068, DE 2000

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 -
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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 11 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 dên 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 10
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 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 – 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 Luis 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 Mato-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
1º de maio de 1994, na ci da de de Três La go as – MS;

12 – Sis te ma Sul Mato-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 Porá – 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;

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 West pha 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 raí – RS:

25 – 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 – 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 Li -
mi ta da, 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
14 de mar ço de 2000, na ci da de de Ca ra zi nho – RS;

35 – TV SBT – 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
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 583, DE 2003

(Nº 2.725, 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 dos Ba ir ros Fun ci o ná -
ri os, Incon fi den tes e Pla ta for ma – ASFIP
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pe dra Azul, 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 525, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
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 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 Pe dra Azul,
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 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 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 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 ru – 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 –
AMBOVEN, 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 -
rí 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 Artis 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;

10 – Por ta ria nº 524, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a cão 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;

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 dc Ma ti as Bar bo sa – MG.

Bra sí 1ia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 653 EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

Exce len tis 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 taç yo
para que a en ti da de Asso ci a çà 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, 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. 222, da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612, de 19 de te 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 -
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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 ri di ca da pe ti ção ,apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gas e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta çào de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001030/98, 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
prcsen 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 525 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 çôes, 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 53710.001030/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a 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, com sede na Tra ves sa 01, nº 86, Novo Bel ve -
de re, na ci da de de Pe dra Azul, 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 gco -
gráft cas com la ti tu de em 16°00’19”S e lon gi tu de cm
41°17’50”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 169/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53710001030/98, de
14-9-98.

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 dos Ba ir ros
Fun ci o ná ri os Incon fi den tes e Pla ta for ma, lo ca li da de
de Pe dra Azul, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A 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, ins cri ta no
CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
22.692.529/0001-56, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Tra ves sa 1 nº 86 – Ba ir ro Novo Bel ve de -
re, ci da de de Pe dra Azul – 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 4 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
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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 nºs 9 à 87, 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 Dr. Antô nio Fa ria 776, na ci da -
de de Pe dra Azul, Esta do de Mo nas Ge ra is, de co or de -
na das ge o grá fi cas em 16°00’19”S de la ti tu de e
41°17’50”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 18-3-1999, Se -
ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 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, o en -
de re ço do sis te ma ir ra di an te foi al te ra do, ten do sido
in di ca do o en de re ço real, per ma ne cen do as co or de -
na das ge o grá fi cas ini ci a is.

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, V e VIII 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. Enca mi nha men to do Pro -
je to Téc ni co com pos te ri or ade qua ção do mes mo à
Nor ma 02/98, (fls. 45 à 87).

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 70, 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 83 e 84.

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.
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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 dos Ba ir ros Fun ci o ná ri os
Incon fi den tes e Pla ta for ma;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ria Nil za So a res da Sil va
Vice-Pre si den te: João Car los So a res da Sil va
Se cre tá rio.: Ge ral do Pe re i ra dos San tos
Vice-Se cre tá ria: Ro san ge la Pe re i ra dos San tos
Te sou re i ro: Ju a rez Fer re i ra Fre i tas
Vice-Te sou re i ro: Agnal do Gon çal ves Vi a na

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

Rua Dr. Antô nio Fa ria nº 178 – Ba ir ro Bel ve de re,
ci da de de Pe dra Azul, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
16°00’19” de la ti tu de e 41°17’50” 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. 83 e 84, bem
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” –fls 70 e
que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria dos Ba ir ros Fun ci o ná ri os Incon fi den tes e Pla ta -
for 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 53710001030/98, de 14 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 21 de maio de 2001

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 584, DE 2003

(Nº 2.726/2002, 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 Rá dio Di fu so ra de Ita ju -
bá 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 Ita ju bá, 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 188, de 17 de abril de 2001, que re no va, a par -
tir de 6 de fe ve re i ro de 1995, a per mis são ou tor ga da à 
Rá dio Di fu so ra de Ita ju bá 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
Ita ju bá, 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 1.355 DE 2001

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

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha das de 
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, 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 642, de 13 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Pa nam bi FM Ltda, na ci da de de Pa nam bi – RS;

2 – Por ta ria nº 188, de 17 de abril de 2001 – Rá dio
Di fu so ra de Ita ju bá Ltda., na ci da de de Ita ju bá – MG;

3 – Por ta ria nº 517, de 29 de agos to de 2001 –
Fun da ção Sou sân dra de de Apo io ao De sen vol vi men -
to da Uni ver si da de Fe de ral do Ma ra nhão, na ci da de
de São Luís – MA;

4 – Por ta ria nº 616, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Ve ne za Pa u lis ta Ltda., na ci da de de Pe re i ra
Bar re to – SP; e

5 – Por ta ria nº 632, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Rá dio Glo bo S/A, na ci da de do Rio de Ja ne i ro – RJ.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC Nº 721 EM

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to á apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 188. de 17 de abril de 2001, pela
qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
de Ita ju bá Ltda., pela Por ta ria MC nº 29, de 4 de fe ve -
re i ro de 1985, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
do dia 6 se guin te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 -
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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.

Escla re ço que, 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 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 50710.000773/94.
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 188, DE 17 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 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
50710.000773/94, 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 6 de fe ve re i ro de 1995, a per mis são ou tor ga -
da á Rá dio Di fu so ra de Ita ju bá Ltda., pela Por ta ria MC 
nº 29, de 4 de fe ve re i ro de 1985, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União em 6 de fe ve re i ro 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 Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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 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 CONJUR/MC Nº 389/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50710.000773/94

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas Ge ra is

Inte res sa da: Rá dio Di fu so ra de Ita ju bá 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 6-2-95. Pe di do apre sen ta do
tem pes ti va men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a
vida so ci e tá ria.

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

A Rá dio Di fu so ra de Ita ju bá 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, re quer a re no va ção do pra zo de vi -

gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu
em 6 de fe ve re i ro de 1995.

2. Me di an te Por ta ria MC nº 29, de 4 de fe ve re i ro
de 1985, foi ou tor ga da per mis são à en ti da de su pra ci -
ta da, 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 Ita ju bá, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.

3. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
6 de fe ve re i ro de 1985, data de pu bli ca ção da cor res -
pon den te por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da
União.

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

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

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

6. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês, an -
te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. O pe di do de re no va ção do pra zo de vi gên cia
des ta per mis são foi pro to co la do na De le ga cia do MC
no Esta do de Mi nas Ge ra is em 25 de ou tu bro de
1994, tem pes ti va men te por tan to, de ven do a re no va -
ção ocor rer a par tir de 6 de fe ve re i ro de 1995.

8. A pe ti ci o ná ria tem seus qua dros so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pela Por ta ria MC nº 1.294, de 24
de ou tu bro de 1996, pu bli ca da em 18 de de zem bro do 
mes mo ano, com as se guin tes com po si ções:

9. 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 cons ta da Infor ma ção de fls. 99.
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10. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL (doc. de fls. 104).

11. 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.

12. 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 sa for ma, que a ter mi na ção do pra zo da
per mis são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to
ou a lon go pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te,
a ex tin ção do ser vi ço pres ta do.

13. 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 do pro ces so
ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, para de ci são.

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

É o Pa re cer.
Bra sí lia, 2 de abril de 2001. – Adal zi ra Fran ça

So a res de Luc ca, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do.
Enca mi nhe-se à Sra. Con sul to ra Ju rí di ca.
Em, 9 de abril 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, 11 de abril 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 585, DE 2003

(Nº 2.728/2002, 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 Au ri ver de de Pi -
tan ga 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 Pi tan ga, 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 26 de no vem bro de 2001, que re no va, a
par tir de 3 de ju lho de 2000, a con ces são ou tor ga da à
Rá dio Au ri ver de de Pi tan ga 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 Pi tan -
ga, 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.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.273/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740.000091/00.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná.

Inte res sa da: Rá dio Au ri ver de de Pi tan ga 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
fi nal em 3-7-2000. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va -
men te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e -
tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no -
va ção de con ces são, for mu la do pela Rá dio Au ri ver -
de de Pi tan ga 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
Pi tan ga, Esta do do Pa ra ná.

2. A ou tor ga foi de fe ri da à en ti da de con for me
De cre to nº 84.778, de 9 de ju nho de 1980, re no va da,
por dez anos, a par tir de 3 de ju lho de 1990, pelo De -
cre to de 29 de ju lho de 1992, apro va do pelo De cre to
Le gis la ti vo nº 18 de 1998, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al
da União em 20 de mar ço de 1998, cujo pra zo re si du -
al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio
de 1991.

3. O as sun to 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 043/2000, fls. 22 a 24, dos au tos.

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men -
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a 
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/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:

• a en ti da de tem seus qua dros so ci e tá rio e di re ti -
vo com a se guin te com po si ção:

4. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos 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,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces -
são ou 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 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.

É o Pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 28 de se tem bro de 2001. – Ma ria Lu 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 2 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 2 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 586, DE 2003

(Nº 2.730/2002, 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 Rá dio Re cord de For ta -
le za 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 For ta le za, Esta do do 
Ce a rá.

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

ta ria nº 494, de 24 de agos to de 2001, que re no va, a
par tir de 12 de no vem bro de 1994, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Re cord de For ta le za 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 For ta le za, Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 587, DE 2003

(Nº 2.734, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção das Do nas de Casa de Ita ca ram bi 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 ca ram bi, 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 614, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção das Do nas de Casa de Ita ca ram bi 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 Ita ca -
ram bi, 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 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,
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 Sa ne ler 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 00756 EM

Bra sí lia, 21 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 de no mi na da Asso ci a ção das Do nas
de Casa de lta ca ram bi, com sede na ci da de de Ita ca -
ram bi 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 53710.000831/98, 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 614, 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 53710.000831/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção das Do nas de
Casa de lta ca ram bi, com sede na Pra ça Adol fo de Oli -
ve i ra, s/nº Cen tro, na ci da de de lta ca ram bi, 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 15°05’21” S e lon gi tu de em
44°O6’14” W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

At 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le gas
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 0036/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.831/98, de
27-8-98.

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

Inte res sa do: Asso ci a ção das Do nas de Casa de
Ita ca ram bi, lo ca li da de de Ita ca ram bi, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção das Do nas de Casa de Ita ca ram -
bi, ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
21.356.902/0001-35, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua 31 de de zem bro, s/nº, Cen tro, Ci da -
de de Ita ca ram bi, 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 19 de ju nho de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex -

plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

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

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

II – Re la tó rio

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

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 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 -
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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 110, dos au tos.

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

III – Re la tó rio

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

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça Adol fo de Oli ve i ra,
s/nº, Cen tro, na ci da de de Ita ca ram bi, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em
15º05’21”S de la ti tu de e 44º06’14”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 18-3-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que 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 58 a 61, 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 -
sos: II, V, VIII, bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to
Téc ni co), da Nor ma nº 2/98. (fls. 67 a 68).

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. 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, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com 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 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 das Do nas de Casa de Ita ca ram bi
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– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Le ni ra Ma ria Be ni cio
Vice Pre si den te: Ve ra ni Alves de Oli ve i ra
Se cre tá ria: Éri ca de Sou za Fre i tas
2º Se cre tá ria: Ma ria de Lou des Oli ve i ra
Te sou re i ro: Cle o ni ce Pe re i ra dos San tos

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Pra ça Adol fo de Oli ve i ra, s/nº, Cen tro, na ci da de de
Ita ca ram bi, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
15º05’21”S de la ti tu de e 44º06’14”W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná li se 
Téc ni ca de Rad Com” – fls. 58 a 61, 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 das
Do nas de Casa de Ita ca ram bi, no sen ti do de con ce -
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da -
de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.831/98,
de 27 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 2 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 de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 3 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de

Ma ga lhães de 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 588, DE 2003 

(Nº 2.735/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da -
de de Ma ri a 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 Ma ri a -
na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 62, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da de de
Ma ri a na 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 Ma ri a na, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 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 33 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 -
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gião de Vis con de de Mauá, 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. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

MC n° 114/EM

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2000

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

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

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

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

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.000687/98, 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 62, 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
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 53710.000687/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria da Ci da de de Ma ri a na, com sede na Rua
Jor ge Mar quês, nº 140, São Se bas tião, na ci da de de
Ma ri a na, Esta do 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 20º 22’46’S e lon gi tu de em
43º24’59”W, uti li zan do a fre qüên cia de l04,9MHz.

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.

Em 17 de de zem bro de 2001

RETIFICAÇÃO

Na Por ta ria nº 62, de 22 de fe ve re i ro de 2001,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União do dia 12 de
mar ço de 2001, se ção 1, pá gi na 11, onde se lê: Asso -
ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da de de Ma ri -
a na – Mi nas Ge ra is, leia-se: Asso ci a ção Ra di o di fu são 
Co mu ni tá ria da Ci da de de Ma ri a na.

RELATÓRIO Nº 84/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.687/98, de
14-8-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.
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Inte res sa do: Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
da Ci da de de Ma ri a na, lo ca li da de de Ma ri a na, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci -
da de de Ma ri a na, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.358.674/0001-98, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
com sede na Rua Jor ge Mar quês, nº 140, São Se bas -
tião, Ci da de de Ma ri a na, MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 14 de agos to 1998, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

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

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
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 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 266, 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 Dom Vi ço so, nº 146,
Cen tro, Ci da de de Ma ri a na, Esta do de Mi nas Ge ra is,
de co or de na das ge o grá fi cas em 20º22’46”S de la ti tu -
de e 43º24’59”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 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 204, 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 ção so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, 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.
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 I, e II,
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bem como o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor -
ma 2/98, (fls. 209, 210 e 260).

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. 215, 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 257.

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 Ra di o di fu são Co mu ni tá ria da Ci da -

de de Ma ri a na

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Arlin do Luiz Fer re i roa
Vice-Pre si den te: João Fi dên cio Eu zé bi
1º Se cre tá rio: Ale xan dra Eu zé bio
2º Se cre tá rio: Del vi ro Apa re ci do Ma ga lhães
Te sou re i ro: Raul José de Alme i da Jú ni or
Dir. Co or de na dor: Ti ro ko Lu zia T. A.

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

Rua Dom Vi ço so, n.º 146, Cen tro, Ci da de de
Ma ri a na, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
20º 22’ 46” S de la ti tu de e 43º 24’ 59” 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. 215 e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 257, 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 Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria da Ci da de de Ma ri a na, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns -
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.000.
687/98, de 14 de agos to de 1.998.

Bra sí lia, 10 de no vem 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 de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 13 de no vem bro 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 589, DE 2003

(Nº 2.743/2002, 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 Sa nan du va 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 Sa nan -
du va, 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 10 de fe ve re i ro de 2002, que re no va, a
par tir de 26 de se tem bro de 1997, a con ces são ou tor -
ga da à Rá dio Sa nan du va 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 Sa nan du -
va, 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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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 590, DE 2003

(Nº 2.777/00, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato ,que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ver des Cam pos
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 Cas ca vel, 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 191, de 25 de fe ve re i ro de 2002, que re no va, a 
par tir de 4 de ou tu bro de 1996, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Ver des Cam pos 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 Cas ca vel, 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 410, 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 V. Exª, 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 ção 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 778, de 14 de de zem bro de 2001 – 
Rá dio Qu e rên cia FM Ltda., na ci da de de São Ga bri el – 
RS;

2 – Por ta ria nº 191, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Rá dio Ver des Cam pos Ltda., na ci da de de Cas ca vel – 
PR;

3 – Por ta ria nº 201, de 25 de fe ve re i ro de 2002 –
Rá dio Pa no ra ma Ltda., na ci da de de Ava ré – SP; e

4 – Por ta ria nº 440, de 22 de mar ço de 2002 –
Fun da ção Edu ca ci o nal Dom Pe dro Fe li pak, na ci da de 
de Wen ces lau Braz – PR.

Bra sí lia, 24 de maio de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 00545 EM

Bra sí lia, 12 de abril de 2002

Exce len tíss mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de V. Exª a in clu sa Por ta -

ria nº 291, de 25 de fe ve re i ro de 2002, pela qual re no -
vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ver des Cam pos
Ltda., pela Por ta ria nº 1.104, de 23 de se tem bro de

1976, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 4 de
ou tu bro do mes mo ano, 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 Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

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, 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 53740.000285/96,
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 191, DE 5 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 for me o dis pos to no art.
62, 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
53740.000285/96,  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 4 de ou tu bro de 1996, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio Ver des Cam pos Ltda., pela Por ta ria nº
1.104, de 23 de se tem bro de 1976, pu bli ca da no Diá -
rio Ofi ci al da União em 4 de ou tu bro do mes mo ano,
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 Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

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 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 CONJUR/MC Nº 016/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53740. 000285/96.

Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do do Pa ra ná.

Inte res sa da : Rá dio Ver des Cam pos Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
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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 4-10-96.

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 per mis são, for mu la do pela Rádio Verdes
Campos 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 
Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

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 1.104, de 23 de se tem bro de
1976, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União em 4 de
ou tu bro do cor ren te ano, e re no va da pela Por ta ria nº
0004, de 11 de ja ne i ro de 1988, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União em 19 de fe ve re i ro do cor ren te ano.

3. 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 234/96, fls. 29 a 31, dos au tos.

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so 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:

 – A re que ren te têm seus qua dros so -
ci e tá rio e di re ti vo apro va dos pela Por ta ria nº 
003, de 11 de ja ne i ro de 1999 e Por ta ria nº
004, de 22 de fe ve re i ro de 1988, res pec ti va -
men te, com as se guin tes com po si ções:

– A men ci o na da Por ta ria apro va
ARLINDO CARELLI como Ge ren te da en ti -
da de.

5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am -
pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos 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.

6. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de -
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va 

con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o -
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-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.

7. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos, acom pa nha dos de mi nu ta 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.

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

É o Pa re cer sub cen su ra.

Bra sí lia, 9 de ja ne i ro de 2001. – André Jor ge
Si que i ra Ro dri gues Pe re i ra, Esta giá rio

De acor do. Enca mi nhe-se à Srª Con sul to ra Ju rí -
di ca.

Em 10 de de zem bro de 2001. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ria-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 10 de de zem 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 591, DE 2003

(Nº 2.796/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fundação Martins, 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 Ipu, Esta do do
Ce a rá.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 777, de 15 de maio de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Mar tins, 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 i u en te edu ca ti vos, na ci da de de Ipu, Esta do do
Ce a rá.
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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 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 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, 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 i rá – SP;

2 – Por ta ria nº 606, de 24 de abril de 2002 –
Fun da ção Joio 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 de 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 i na, na ci da de
de Ju i na – MT;

8 – Por ta ria nº 780, de 15 de maio de 2002 –
Fun da ção Nel son Cas ti lho, na de Go i a tu ba – GO,

9 – Por ta ria nº 782, de 15 de 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, de 15 de 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; 

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 796 EM

Bra sí lia, 29 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 o Pro ces so nº

53650.001613.99.  de in te res se da Fun da ção Mar tins
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 Ipu, Esta do do 
Ce a rá.

2. De acor do com o art. 13. § lº 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 na 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.

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 777, DE 15 DE MAIO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso das atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to, 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 53650.001613/99, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Mar tins
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 fi u 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 Ipu, Esta do do Ce a rá.

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.
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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 152/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53650.001613/99 

Inte res sa da: Fun da ção Mar tins

Assunto: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Ementa: 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 Fatos

A Fundação Martins, com sede na ci da de de
Ipu, Esta do do Ce a rá, 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 292E, 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 For -
ta le za, Ce a rá, 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 -
pecÍ fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, está ocu pa do
pelo Sr. Ra i mun do No na to Mar tins Ro dri gues, 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. José Mar tins Neto,
de Pri me i ro Te sou re i ro, ocu pa do pela Sra. Ma ria Lú -
cia Mar tins Tor res, de Se gun do Te sou re i ro, ocu pa do
pelo Sr. Wil son Wal mick Ho lan da Cam pos e de Pri -

me i ro Se cre tá rio, ocu pa do pelo Sr. Fran cis co Ro ber to 
Be zer ra Mar tins.

II – Do Mérito

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são ra di o di fu -
são so no ra e de sons 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 Inter mi -
nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no 
DOU,  de 19 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. 17 dos pre -
sen tes au tos.

III – Conclusão

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í i 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.
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Bra sí lia, 20 de abril 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, 20 de abril 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, 30 de abril 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, 30 de abril de 2002. – Anto 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 592, DE 2003

(Nº 3.213/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
Associaçao “Amigos de Arari” – AAA a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ara ri, 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 1.451, de 2 de agos to de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção “Ami gos de Ara ri” – AAA, 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 Ara ri, 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 784, DE 2002 

 Senhores 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 V. Exª, 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 1.428, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ri ver, na ci da de de Rio Ver -
me lho – MG;

2 – Por ta ria nº 1.429, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Ci da de de Assis FM,
na ci da de de Assis -SP;

3 – Por ta ria nº 1.430, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Mu ni cí pio de Mi rin zal –
ASMOMI, na ci da de de Mi rin zal – MA;

4 – Por ta ria nº 1.431, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Pe dro, na ci da de de Te -
ju çu o ca – CE;

5 – Por ta ria nº 1.432, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pe que no Vale –
FM Pe que no Vale, na ci da de de Ipu mi rim – SC;

6 – Por ta ria nº 1.433, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Ra di o di fu são –
ACCULTURAD, na ci da de de Ma ria da Fé – MG;

7 – Por ta ria nº 1.434, de 29 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Mi ra be la – MG – ACDACM, na
ci da de de Mi ra be la – MG;

8 – Por ta ria nº 1.435, de 30 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são para Co mu ni ca ções Co -
mu ni tá ria do Si tio Are i as do Mu ni cí pio das Cor ren tes
– PE (ARCCSAMC), na ci da de das Cor ren tes – PE;

9 – Por ta ria nº 1.436, de 31 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção de Cri an ças e Ado les cen tes do Mu ni cí pio 
de Sil ves, na ci da de de Sil ves – AM;

10 – Por ta ria nº 1.437, de 31 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal den se –
AÇÃOCCALDAS, na ci da de de Cal das – MG

11 – Por ta ria nº 1.438, de 31 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Jar dim São João, 
na ci da de de Ge ne ral Car ne i ro – PB

12 – Por ta ria nº 1.439, de 31 de ju lho de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Estra da da Sa pa ta, na
ci da de de Arma ção dos Bú zi os – RJ:

13 – Por ta ria nº 1.448, de 2 de agos to de 2002 –
Insti tu to Cul tu ral Ipi ran ga, na ci da de de Ipi ran ga – PR,

14 – Por ta ria nº 1.449, de 2 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Me los – ASCOM, na ci -
da de de La goa Dou ra da – MG;

15 – Por ta ria nº 1.450, de 2 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ra di o di fu são,
na ci da de de Pará de Mi nas – MG; e

16 – Por ta ria nº 1.451, de 2 de agos to de 2002 –
Asso ci a ção “Ami gos de Ara ri” -AAA, na ci da de de
Ara ri – MA.

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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MC nº 1.126 EM

Bra sí lia, 15 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 cão e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção “Ami gos de Ara ri” – AAA
na ci da de de Ara ri, es ta 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. 222, 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 V. Exª, 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 53680.000668/98, 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. 23, da Cons ti tu i cão 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 1.451, DE 2 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, 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 53680.000668/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção “Ami gos de Ara ri”
– AAA, com sede na Rua Jus ti na Fer nan des, s/nº –
Cen tro, na ci da de de Ara ri, 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 -
gra fi cas com la ti tu de em 03º27’08”S e lon gi tu de em
44º46’48”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 374/2002-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53680000668/98, de
8-10-98.

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 “Ami gos de Ara ri” – AAA,
lo ca li da de de Ara ri, Esta do do Ma ra nhão.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção “Ami gos de Ara ri” – AAA, ins cri -
ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
02.059.800/0001-03, no Esta do do Ma ra nhão, com
sede na Rua Jus ti na Fer nan des s/nº – Cen tro, ci da de
de Ara ri, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men tos da ta dos
de 4 de se tem bro de 1998 e 11 de de zem bro de 1998, 
subs cri tos por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in -
te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço 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.
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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 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 a 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 7 à 978, 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 Pa dre José de Cu nha
D’Eça s/nº, na ci da de de Ara ri, Esta do do Ma ra nhão,
de co or de na das ge o grá fi cas em 03°27’08”S de la ti tu -
de e 44°46’48”W de lon gi tu de. Ocor re que as co or de -
na das fo ram al te ra das, me di an te so li ci ta ção da ta da
de 11 de de zem bro de 1998, des ta for ma as co or de -
na das e en de re ço re fe ren tes ao sis te ma ir ra di an te
pro pos to pas sa ram a ser Av. Dr. João da Sil va Lima nº
64, em 03°27’27”S de la ti tu de e 44°46’39”W de lon gi -
tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli -
ca do no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser con fir ma das, pelo que se de pre en de da me mó ria
do do cu men to de fo lhas 192, 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, VIII e X da Nor ma nº 2/98. Di an te da re gu la -
ri da de téc ni co-ju rí di ca dos pro ces sos re fe ren tes às
in te res sa das na lo ca li da de e em ob ser vân cia ao dis -
pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor ma nº 2/98, foi en ca -
mi nha do ofí cio para que se es ta be le ces se uma as so -
ci a ção en tre as mes mas, ocor re que, fren te ao si lên -
cio das en ti da des e con si de ran do o de cur so do pra zo
con ce di do, uti li zou-se o cri té rio de se le ção apon ta do
no su bi tem 6.10.2 da Nor ma nº 2/98, do qual cons ta -
tou-se que a re que ren te con ta com ma i or nú me ro de
ma ni fes ta ções em apo io que a sua con cor ren te, em
de cor rên cia de tal fato a Enti da de foi se le ci o na da,
sen do so li ci ta do a com pro va ção de ne ces sá ria al te ra -
ção es ta tu tá ria, con fir ma ção das co or de na das, en ca -
mi nha men to do Pro je to Téc ni co com pos te ri or ade -
qua ção do mes mo à Nor ma nº 2/98. (fls. 193 à 978).

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. 931, fir -
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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. Fls. 979 e 980.

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 “Ami gos de Ara ri” – AAA;
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Be ne di to de Je sus Abas Fi lho
Vice-pre si den te: Marly Vale Cu trim
Se cre tá rio: Ma no el Ra i mun do P. de Sou sa
2º Se cre tá rio: Ro sá rio do des ter ro Ri be i ro Abas
Te sou re i ro: José Ri ba mar F. Sou sa
2º Te sou re i ro: Val mir Fre i tas Du tra
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Av. Dr. João da Sil va Lima 64 – Cen tro, ci da de de 
Ara ri, Esta do do Ma ra nhão;
– co or de na das ge o grá fi cas

03°27’08” de la ti tu de e 44º46’48” 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. 979 e 980,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” –
fls. 931 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 “Ami -
gos de Ara ri” – AAA, 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 53680000668/98, de 8 de
ou tu bro de 1998.

Bra sí lia 3 de ju lho de 2002. – Ale xan dra Lu ci a -
na Cos ta, Re la to ra da con clu são Ju rí di ca, Che fe de
Di vi são/SSR – Ana Ma ria das Do res e Sil va, Re la to -
ra da con clu são Téc ni ca, Che fe de Ser vi ço/SSR.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 593, DE 2003

(Nº 63/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Pa dre Adel mar da Mota Va -
len ça 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 Ga ra nhuns, Esta do de Per nam -
bu co.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 876, de 4 de ju nho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Fun da ção Pa dre Adel mar da Mota Va len ça
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 Ga ra nhuns, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 631 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, 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 872, de 4 de ju nho de 2002 –
Fun da ção Cul tu ra e Vida, na ci da de de Flo ri a nó po lis
– SC;
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2 – Por ta ria nº 873, de 4 de ju nho de 2002 –
Fun da ção Gil van Cos ta, na ci da de de Pal ma res – PE;

3 – Por ta da nº 876, de 4 de ju nho de 2002 – Fun -
da ção Pa dre Adel mar da Mota Va len ça, na ci da de de
Ga ra nhuns – PE; e

4 – Por ta ria nº 877, de 4 de ju nho de 2002 –
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral de Belo Ori en te, na ci -
da de de Belo Ori en te – MG.

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 840 EM

Bra sí lia, 19 de ju nho 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

53 103.000446/2001, de in te res se da Fun da ção Pa -
dre Adel mar da Mota Va len ça, 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 Ga ra nhuns, Esta do de Per nam bu -
co.

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 876, DE 4 DE JUNHO 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
103.000446/2001, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Pa dre
Adel mar da Mota Va len ça 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 Ga ra -
nhuns, Esta do de Per nam bu co.

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. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER Nº167/2002

Re fe rên cia: Pro ces so nº53103.000446/01

Inte res sa da: Fun da çao Pa dre Adel mar da Mota Va -
len ça

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 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 mi nis te ri al nº651/99. 

Con clu são Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fundação Padre Adelmar da Mota Valença,
com sede na ci da de de Ga ra nhuns, Esta do de Per -
nam bu co, 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
286E, 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 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.
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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 Ga -
ra nhuns, Per nam bu co, 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 da en ti da de
está ocu pa do pela Srª Ma ria Emi lia Va len ça Ca la do,
ca ben do a ela 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
Téc ni co, ocu pa do pelo Sr. Gi val do Ca la do de Fre i tas
Fi lho e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro, ocu pa -
do pelo Sr. Pa u lo Jor ge de Men don ça Va len ça.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za da para exe cu tar ser vi ços 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 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 E 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 to 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. 18 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, 13 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.
Bra sí lia, 13 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, 14 maio de 2002. – Ha mil ton de Ma ga -

lha es 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, 14 de maio de 2002. – Anto 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 594, DE 2003 

(Nº 2.505/2002,na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Uni es te Pro pa ga da Mar ke ting e Ra di o -
di fu sao Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Gu a pó, 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 1.221, de 5 de ju lho de 2002, que ou tor ga per -
mis são à Uni es te Pro pa gan da Mar ke ting e Ra di o di fu -
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 Gu a pó, 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 666, 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:

1 – Por ta ria nº 1.219, de 5 de juho de 2002 –
Gru po Fra jo la de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Ca pim Gros so – BA

2 – Por ta ria nº 1.220, de 5 de ju lho de 2002 –
Orga ni za ção de Co mu ni ca ção Fredy Di etz Ltda., na
ci da de de San ta Ter zi nha de Go iás – GO;

3 – Por ta ria nº 1.221, de 5 de ju lho de 2002 –
Uni es te Pro pa gan da, Mar ke ting e Ra di o di fo são Ltda., 
na ci da de de Gu a pó – GO

4 – Por ta ria nº 1.222, de 5 de ju lho de 2002 –
Orga ni za ções Rio Bo ni to Ltda., na ci da de de Ita pi ru -
puã – GO,

5 – Por ta ria nº 1.223, de 5 de ju lho de 2002 –
Fun da ção Dom Ju ve nal Ro riz, na ci da de de Jan da ia – 
GO,

6 – Por ta ria nº 1.224, de 5 de ju lho de 2002 –
Sis te ma Mon tes Be los de Co mu ni ca ção Ltda., na ci -
da de de São Luis de Mon tes Be los – GO;

7 – Por ta ria nº 1.225, de 5 de ju lho de 2002 –
Cer ra do Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Uru a nã –
GO;

8 – Por ta ria nº 1.226, de 5 de ju lho de 2002 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Cris ta lí na –
GO, e

9 – Por ta ria nº 1.227 de 5 de ju lho de 2002 –
WEB Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de Co cal zi nho
de Go iás – GO.

Bra si lia, 30 de ju lho dc 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MC nº 973 EM

Bra si lia, 10 de ju lho de 2002

Exce len tis 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 060/
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 Gu a pó, 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 Uni es te Mar -
ke ting e Ra di o di fu são 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 o 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 como § 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.

PORTARIA Nº 1.221, 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 53670.001102/2000, Con -
cor rên cia nº 060/2000-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são a Uni es te Pro pa gan -
da, Mar ke ting e Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Gu a pó, 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 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 ziu 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 li ca ção. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 595, DE 2003

(Nº 69/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são ao Sis te ma Li ber da de 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 fre qüên cia mo du -
la da ria ci da de de Gu a i ú ba, Esta do do
Ce a rá.

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

ta ria nº 1.937, de 1º de ou tu bro de 2002, que ou tor ga
per mis são ao Sis te ma Li ber da de 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 fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Gu a i ú ba, Esta do do
Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 919, 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 1.932, de 12 de ou tu bro de 2002
– Sis te ma Re gi o nal de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de 
de Gu a ra ra pes –-SP;

2 – Por ta ria nº 1.934, de 1º de ou tu bro de 2002 – 
Sis te ma Rá dio Di gi tal FM Ltda., na ci da de de Ilha Sol -
te i ra – SP;

3 – Por ta ria nº 1.937, de 12 de ou tu bro de 2002
– Sis te ma Li ber da de de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da -
de de Gu a i ú ba – CE;

4 – Por ta ria nº 1.942, de 12 de ou tu bro de 2002
– Rá dio FM Mar Azul Ltda., na ci da de de Ita pe ma-SC; 
e

5 – Por ta ria nº 1.951, de 1º de ou tu bro de 2002 – 
Les te Sul Te le co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Inda i al – SC.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1.328 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
020/2001-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma 
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Gu a i ú ba, Esta do do Ce a rá.

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 o Sis te ma Li ber da de de Co mu ni ca -
ção Ltda. (Pro ces so nº 53650.000578/2001 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 596, DE 2003

(Nº 77/2003, 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 Ter ra da Luz para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre quên cia mo du la da na ci da de de
Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 2.795, de 11 de de zem bro de 2002, que ou tor -
ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral Ter ra da Luz 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 quên cia mo du -
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 1.156, 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 quên -
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 1.363, de 26 de ju lho de 2002 –
Fun da ção Cul tu ral Edu ca ci o nal Rá dio e TV Por to
Belo, na ci da de de Por to Belo – SC; e

2 – Por ta ria nº 2.795, de 11 de de zem bro de
2002 – Fun da ção Cul tu ral Ter ra da Luz, na ci da de de
Ca u ca ia – CE.

MC nº 1.543 EM

Bra sí lia, 20 de de zem bro 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

53000.005113/2002. de in te res se da Fun da ção Cul -
tu ral Ter ra da Luz, 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 quên cia mo du -
la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de
de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá.

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 2.795,
DE 11 DE DEZEMBRO 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
53000.005113/2002, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são ã Fun da ção Cul tu ral
Ter ra da Luz 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 quên cia mo du la da, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca u ca ia, Esta do do
Ce a rá.

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 quen 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. – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER Nº 315/2002-DOSR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000. 005113/2002

Inte res sa da : Fun da ção Cul tu ral Ter ra da Luz

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
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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 e 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 Ter ra da Luz, com sede na
ci da de de Ca u ca ia, Esta do do Ce a rá, 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 272 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 um de seus ob je ti vos
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, na ci da de de Ca -
u ca ia, Ce a rá, 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, da Fun da ção,
está ocu pa do pelo Sr. Cla u di val Car do zo da Sil va, ca -
ben do a ele a re pre sen ta ção ati va e pas si va da en ti -
da de, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos, tam bém, os car gos de Di re tor 
Te sou re i ro, ocu pa do pela Srª Ana Cláu dia Car do so
da Sil va e de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pela Srª Ro -
ber ta Ma ria Fer nan des Ca val can 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
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 ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
23, 24 e 25 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, 2 de de zem bro 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, 2 de de zem bro 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, 2 de de zem bro 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.
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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, 2 de de zem bro de 2002. – Anto 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 597, DE 2003

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Aju ri ca ba 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 Mas -
sa pê, Esta do do Ce a rá.

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

ta ria nº 1.060, de 26 de ju nho de 2002, que ou tor ga
per mis são à Aju ri ca ba 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 Mas sa pê, Esta do do Ce a rá.

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

MENSAGEM Nº 646, 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, 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 1.023, de 20 de ju nho de 2002 –
Rá dio Cos ta do Sol Ltda., na ci da de de For ta le za –
CE;

2 – Por ta ria nº 1.054, de 26 de ju nho de 2002 –
FH Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na ci da de de
Qu i te ri a nó po lis – CE;

3 – Por ta ria nº 1.056, de 26 de ju nho de 2002 –
FH Co mu ni ca ção e Par ti ci pa ções Ltda., na ci da de de
Qu i xe ré – CE;

4 – Por ta ria nº 1.058, de 26 de ju nho de 2002 –
Empre sa de Ra di o di fu são Mi ra ca tu Ltda., na ci da de
de Mi ra ca tu – SP;

5 – Por ta ria nº 1.059, de 26 de ju nho de 2002 –
Exi tus Sis te ma de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Mi ne i ros do Ti e tê – SP;

6 – Por ta ria nº 1.060, de 26 de ju nho de 2002 –
Aju ri ca ba Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Mas sa -
pé – CE;

7 – Por ta ria nº 1.063, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Três Cli mas Ltda., na ci da de de Pa ra i pa ba –
CE;

8 – Por ta ria nº 1.066, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio Aqua re la Ce a ren se Ltda., na ci da de de Mi ra i -
ma – CE;

9 – Por ta ria nº 1.072, de 26 de ju nho de 2002 –
Pro wa re 2000 Te le co mu ni ca ção Som e Ima gem
Ltda., na ci da de de Ser ra Ne gra – SP;

10 – Por ta ria nº 1.074, de 26 de ju nho de 2002 –
Nova Rá dio Ze nith Ltda., na ci da de de Con chas – SP;

11 – Por ta ria nº 1.075, de 26 de ju nho de 2002 –
L.M. Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Ca tan du va 
– SP;

12 – Por ta ria nº 1.076, de 26 de ju nho de 2002 –
Rá dio FM Nor te do Pa ra ná Ltda., na ci da de de Cam -
ba rá – PR; e

13 – Por ta ria nº 1.078, de 26 de ju nho de 2002 –
Sis te ma 90 de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Álva res Ma cha do – SP.

Bra sí lia, 19 de ju lho de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC nº 905/EM.

Bra sí lia, 4 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
19/2001-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 Mas sa pê, Esta do do Ce a rá.

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 Aju ri ca ba 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 à 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.
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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 1.060,DE 26 DE JUNHO 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 53650.000555/2001, Con -
cor rên cia nº 019/2001 –SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Aju ri ca ba 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 Mas -
sa pê, Esta do do Ce a rá.

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 598, DE 2003

(Nº 78/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Jo se fa Álva res para exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co.

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

cre to s/nº de 20 de de zem bro de 2002, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Jo se fa Álva res 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 Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co.

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

MENSAGEM Nº 1.160,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 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 20 de de zem bro 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 dên ci as”. As en ti da des
men ci o na das são as se guin tes:

1 – Fun da ção Edu ca ti va Edu ar do Sá, na ci da de
de Pa ca jus – CE;

2 – Fun da ção Ti ju co para o Den sen vol vi men to
da Cul tu ra, Edu ca ção, Espor te e Ação Co mu ni tá ria,
na ci da de de Di a man ti na – MG;

3 – Fun da ção TV Bel trão, na ci da de de Fran cis -
co Bel trão – PR; e

4 – Fun da ção Jo se fa Alva res, na ci da de de Vi tó -
ria de San to Antão – PE.

Bra sí lia, 20 de de zem bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC nº 1.501 EM

Bra sí lia, 20 de de zem bro 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 au 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 Edu ca ti va Edu ar do Sá, na ci da de de 
Pa ca jus, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº 53650.
001503/02);

• Fun da ção Ti ju co para o De sen vol vi men to da
Cul tu ra, Edu ca ção, Espor te e Ação Co mu ni tá ria, na
ci da de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000943102);

• Fun da ção TV Bel trão, na ci da de de Fran cis co
Bel trão, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000418/99)

• Fun da ção Jo se fa Alva res, na Ci da de de Vi tó ria 
de San to Antão, Esta do de Per nam bu co (Pro ces so nº 
53000.006095/02).

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.

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, – 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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DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na 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 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 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 n° 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 Edu ca ti va Edu ar do Sá, na ci da de
de Pa ca jus, Esta do do Ce a rá (Pro ces so nº
53650.001503/02)

II – Fun da ção Ti ju co para o De sen vol vi men to da 
Cul tu ra, Edu ca ção, Espor te e Ação Co mu ni tá ria, na
ci da de de Di a man ti na, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro -
ces so nº 53710.000943/02);

III – Fun da ção TV Bel trão, na ci da de de Fran cis -
co Bel trão, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so nº
53740.000418/99-97)

IV – Fun da ção Jo se fa Alva res, na ci da de de Vi -
tó ria de San to Antão, Esta do de Per nam bu co (Pro -
ces so nº 53000.006095/02-10)

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, 20 de de zem bro de 2002; l81º da Inde -
pen dên cia e 114º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so –  Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER Nº 300/2002 – DOSR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000. 006095/2002.

Inte res sa da: Fun da ção Jo se fa Alva res

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

1 – Os Fa tos

A Fun da ção Jo se fa Alva res, com sede na ci -
da de de Vi tó ria de San to Antão, Esta do de Per nam -
bu co, 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 58 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 um de seus ob je ti vos
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, na ci da de de
Esca da, Per nam bu co, 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 da Fun da ção,
está ocu pa do pela Sra Nil za Alves da Sil va, ca ben do a 
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ela a re pre sen ta ção ati va e pas si va da en ti da de 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. Alu í zio Álva res dos 
Pra ze res e de Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro,
ocu pa do pela Sra Ge ral di na Por to Me ne zes.

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 ções fir ma das por eles e jun ta das às fls. 2,
52 e 56, 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, 26 de no vem bro 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, 26 de no vem bro 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, 26 de no vem bro 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.

Bra sí lia, 27 de no vem bro de 2002. – 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, 27 de no vem bro de 2002. – Anto 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 599, DE 2003

(Nº 2.347/2002,  na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Má rio Ne gó cio a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Par na mi rim, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

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

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 596, de 24 de ou tu bro de 2001, que au to ri za a
Fun da ção Má rio Ne gó cio 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
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co mu ni tá ria na ci da de de Par na mi rim, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

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

MENSAGEM Nº 1.402, 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 595, 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
de Assu/RN, na ci da de de Assu – RN;

2 – Por ta ria nº 596, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Má rio Ne gó cio, na ci da de de Par na mi rim –
RN.;

3 – Por ta ria nº 597, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ma ca pa ra na FM, na ci da de de
Ma ca pa ra na – PE;

4 – Por ta ria nº 598, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Chá do Pa vão, na ci da de
de Ver ten te do Lé rio -PE.;

5 – Por ta ria nº 599, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de Mí dia Co mu ni tá ria Ci da de das Bri sas,
na ci da de de Vo tu po ran ga – SP;

6 – Por ta ria nº 600, 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
Pi ran gi en se, na ci da de de Pi ran gi – SP;

7 – Por ta ria nº 601, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Por tu en se de Rá dio
e TV, na ci da de de Astol fo Du tra – MG;

8 – Por ta ria nº 604, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res da Pra ia da Cos ta, na ci -
da de de Vila Ve lha – ES;

9 – Por ta ria nº 606, de 24 de ou tu bro de 2001 –
So ci e da de Ci vil Boca Mal di ta, na ci da de de Cu ri ti ba –
PR;

10 – Por ta ria nº 607, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção de Assis tên cia aos Ba ir ros de Pi tan gui –
ABAP, na ci da de de Pi tan gui – MG; e

11 – Por ta ria nº 608, de 24 de ou tu bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Ru ral da Ima gem e
do Som de La ga mar, na ci da de de La ga mar – MG.

Bra sí lia, em 18 de de zem bro de 2001. – Fer nan -
do Hen ri que Car do so.

MC nº 728/EM

Bra sí lia, 19 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 Fun da ção Má rio Ne gó cio, na ci da de
de Par na mi rim, Esta do do Rio Gran de do Nor te, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. 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 53780.000335/98, 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 596, 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 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 53780.000335/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Má rio Ne gó cio,
com sede na Rua Ma no el Antô nio de Fi gue i re do, nº
250, Jar dim do Pla nal to, na ci da de de Par na mi rim,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

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

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 05º55’02”S  e lon -
gi tu de em 35º16’22”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 335/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.780.000.335/98 de
16-12-1998.

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: Fun da ção Má rio Ne gó cio de Ação Po -
lí ti ca e So ci al, lo ca li da de de Par na mi rim, Esta do do

Rio Gran de do Nor te.

I – Intro du ção

1. A Fun da ção Má rio Ne gó cio de Ação Po lí ti -
ca e So ci al, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
35.273.242/0001-33, Esta do do Rio Gran de do
Nor te, com sede na Rua Ma no el Antô nio de Fi gue i -
re do, nº 250, Jar dim Pla nal to, Ci da de de Par na mi -
rim, 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 15-12-1998, 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 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 -
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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, 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 4 a 113 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 Hil ton Gu i ma rães, nº
70 , San tos Reis, Ci da de de Par na mi rim, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, de co or de na das ge o grá fi cas
em 05° 55’ 02” S de la ti tu de e 35° 16’ 22” 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 de me mó ria do
do cu men to de fo lhas 48 e 53 a 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
de al te ra ção es ta tu tá ria, 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, CNPJ da re -
que ren te, bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni -
co) e ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98 (fls. 63 a
113).

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. 112, 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 114 e 115.

15. É o 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
Fun da ção Má rio Ne gó cio de Ação Po lí ti ca e So -

ci al

– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Pa u lo Ro ber to N. de Fre i tas
Vice-Pre si den te: Ma ria Ri sal va Cruz
Dirª Fi nan ce i ra: Dul ci e ne Wendy Cu nha Lima
Dir. Admi nis tra ti va: Zi néia da Sil va San tos

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

Rua Hil ton Gu i ma rães, nº 70, San tos Reis, Ci -
da de de Par na mi rim, Esta do do Rio Gran de do Nor -
te;

– co or de na das ge o grá fi cas
05º 55’ 02” 5 de la ti tu de e 35° 16’ 22” 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. 112 e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 114 e 115, 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 Má rio Ne -
gó cio de Ação Po lí ti ca e So ci al, no sen ti do de con ce -
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de

pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.780.000.335/98, de
16-12-1998.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 2001.– Adri a na G.
Cos ta, Re la to ra da Con clu são Ju rí di ca – AN 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 28 de se tem 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, 1º de se tem 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 ço is 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 600, DE 2003

(Nº 2.632/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Fun da -
ção Se na dor Wal de mar de Mou ra San tos 
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 cos, Esta do do
Pi a uí.

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

ta ria nº 691, de 9 de maio de 2002, que au to ri za a
Fun da ção Se na dor Wal de mar de Mou ra San tos 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 Pi -
cos, Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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RELATÓRIO Nº 270/2002 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so n° 53760000463/98, de
9-9-98.
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: Fun da ção Se na dor Wal de mar de
Mou ra San tos, lo ca li da de de Pi cos, Esta do do Pi a uí.

I – Intro du ção

1. A Fun da ção Se na dor Wal de mar de Mou ra San -
tos, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
12.066.841/0001-80, no Esta do do Pi a uí, com sede na
Pra ça Fe lix Pa che co 512 – Cen tro, ci da de de Pi cos, di ri -
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 8 de se tem -
bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons -
tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di -
fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, se ção 3, que con tem pla 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 
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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 n° 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 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.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 3 à 68 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 Fe lix Pa che co 512 –
Cen tro, na ci da de de Pi cos, Esta do do Pi a uí, de co or -

de na das ge o grá fi cas em 7°4’8”S de la ti tu de e
41°29’OO”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 29 a 31, 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 da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci -
sos I, II, e VIII e X da Nor ma nº 2/98, com pro va ção de
ne ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria. Ocor re que, fren te
ao fato de que a en ti da de não cum priu to das as exi -
gên ci as ini ci al men te fe i tas, o pro ces so foi ar qui va do
por meio do ofí cio nº 99/01 de 12-1-01. No en tan to em 
face da apre sen ta ção de nova do cu men ta ção se re -
con si de rou o ple i to, exi gin do-se o Pro je to Téc ni co (fls. 
38 a 68).

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. 62, 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 tem 6.11. Fo lhas 70 e 71.

15. É o 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
Fun da ção Se na dor Wal de mar de Mou ra San -

tos;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Brás Ru fi no da Cos ta
Dir. Fi nan ce i ro: Wald son Antô nio N. de Mou ra San -
tos
Dir. Admi nis tra ti vo Wal de mar San tos Ju ni or

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

Pra ça Fé lix Pa che co 512 – Cen tro, ci da de de Pi -
cos, Esta do do Pi a uí;

Pro ces so nº 53760000463/98

– co or de na das ge o grá fi cas
07º04’08” de la ti tu de e 41º29’00” 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. 70 e 71, bem
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. 62
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 Fun da ção Se na dor
Wal de mar de Mou ra San tos, 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 53760000463/98, de 9 de
se tem bro de 1998.

Bra sí lia, de abril de 2002. – Ale xan dra Lu ci a na
Cos ta, 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 e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 26 de abril 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, 26 de abril 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 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 601, DE 2003

(Nº 2.746/2002, 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 Rádio Mundo Novo 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 Mun do Novo, 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 774, de 11 de de zem bro de 2001, que re -
no va, a par tir de 23 de de zem bro de 1997, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Mun do Novo 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 Mun do Novo, 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 124, 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, re no va ções de 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 630, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Fun da ção Edu ca ci o nal Sant’Ana, na ci da de de Ca i có
– RN;

2. Por ta ria nº 702, de 22 de no vem bro de 2001 –
Rá dio Nova Re gis tro Ra di o di fu são Ltda. na ci da de de
Re gis tro – SP; e
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3. Por ta ria nº 774, de 11 de de zem bro de 2001 –
Rá dio Mun do Novo FM Ltda., na ci da de de Mun do
Novo – MS.

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002. – Mar co Ma -
ci el.

MC nº 104/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 apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a
in clu sa Por ta ria nº 774, de 11 de de zem bro de
2001, pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à
Rá dio Mun do Novo FM Ltda., por meio da Por ta ria
nº 329, de 22 de de zem bro de 1987, pu bli ca da no
Diá rio Ofi ci al da União em 23 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 Mun do Novo,
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
53700.001638/97 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 774, DE 11 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 for me o dis pos to no art.
62, 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
53700.001638/97, 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 23 de de zem bro de 1997, a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Mun do Novo FM Ltda., pela Por ta ria nº
329, de 22 de de zem bro de 1987, pu bli ca da no Diá rio 
Ofi ci al da União em 23 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 Mun do 
Novo, Esta do de 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 mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta pon ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER SEJUR/DMC/GO/ Nº 74/99

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53700.000638/97

Ori gem: De le ga cia do MC em Go iás

Inte res sa da : Rá dio Mun do Novo Fm Ltda.

Assun to: Re no va ção de ou tor ga

Emen ta: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal em
22 de de zem bro 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

A Rá dio Mun do Novo FM, per mis si o ná ria do
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci da de
de Mun do Novo, 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 22 de de -
zem bro de 1997.

Dos Fatos

1. Me di an te Por ta ria nº 329, de 22 de de zem bro
de 1999, foi au to ri za da per mis são à Rá dio Mun do
Novo FM Ltda., para ex plo rar, por 10 anos, o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci da de de Mun do
Novo, Esta do do Mato Gros so do Sul.

2. A ou tor ga em ques tão co me çou a vi go rar em
23 de de zem bro de 1987, data de pu bli ca ção no Diá -
rio Ofi ci al.

Do Mérito

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

4. De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

5. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu 
ter mo fi nal dia 22 de de zem bro de 1997, por quan to
co me çou a vi go rar em 23 de de zem bro do mes mo
ano com a pu bli ca ção do ato cor res pon den te.

6. 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 23 de 
se tem bro de 1997, den tro, pois, do pra zo le gal (fls.
01), 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
ju nho a se tem bro de 1997.

7. A re que ren te tem seu qua dro so ci e tá rio e di -
re ti vo apro va do pelo Po der Con ce den te com a se -
guin te com po si ção:

COTISTAS COTAS VALOR  EM R$

Wal ter de Me de i ros 2.940 2.940,00

Va lé rio de Me de i ros  60 60,00

To tal 3.000 3.000,00 

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 en ge nha -
ria às fls. 39.

9. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe ran -
te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 90.

10. Con sul ta dos os da dos dis po ní ve is nes ta De -
le ga cia, ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di -
ri gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xos pelo ar ti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967.

11. 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 22
de de zem bro de 1997.

Da Conclusão

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.
Go iâ nia, 2 de se tem bro de 1999. – Andréa Re -

gi na Da vid Ara ú jo, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co.
De acor do:
Enca mi nhe-se como pro pos to. – José Pra xe -

des Pe re i ra da Sil va, De le ga do do MC em Go iás,
Subs ti tu to.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 575 a 601, 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 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 (Ro meu Tuma) – 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 381, DE 2003

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
exi bi ção de re la ção de me di ca men tos di -
vul ga da pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi -
lân cia Sa ni tá ria (ANVISA) e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º To dos os es ta be le ci men tos que dis pen -

sem me di ca men tos de ve rão fi xar, em lo cal vi sí vel aos 
con su mi do res, a re la ção de to dos os me di ca men tos
que ca u sam agra vo à sa ú de da po pu la ção em face de 
me di das sa ni tá ri as apli ca das nos úl ti mos 24 me ses
que se cons ti tu em em in ter di ção, apre en são, sus pen -
são e inu ti li za ção, de acor do com lis ta gem di vul ga da
men sal men te pela Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (ANVISA) no Diá rio Ofi ci al da União.

Art. 2º As in for ma ções bá si cas obri ga tó ri as so -
bre os me di ca men tos e as em pre sas fa bri can tes
cons tan tes da re la ção de vem dis cri mi nar:
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I – Nome Co mer ci al – De sig na ção do pro du to,
para dis tin gui- lo de ou tros, ain da que do mes mo fa bri -
can te ou da mes ma es pé cie, qua li da de ou na tu re za;

II – Mar ca – Ele men to que iden ti fi ca uma sé rie
de pro du tos de um mes mo fa bri can te ou que os dis -
tin ga dos pro du tos de ou tros fa bri can tes, se gun do a
le gis la ção de pro pri e da de in dus tri al;

III – De no mi na ção Co mum Bra si le i ra (DCB) –
De no mi na ção do fár ma co ou prin cí pio far ma co lo gi ca -
men te ati vo apro va da pelo ór gão fe de ral res pon sá vel
pela vi gi lân cia sa ni tá ria; ou na sua fal ta, De no mi na -
ção Co mum Inter na ci o nal (DCI) – De no mi na ção do
fár ma co ou prin cí pio far ma co lo gi ca men te ati vo re co -
men da da pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de;

IV – Nú me ro do Lote – Qu al quer com bi na ção de 
nú me ros ou le tras por in ter mé dio da qual se pode ras -
tre ar a his tó ria com ple ta da fa bri ca ção do lote e de
sua mo vi men ta ção no mer ca do, até o con su mo;

V – Clas se Te ra pêu ti ca – Ca te go ria de me di ca -
men tos que se dis tin guem pela sua na tu re za te ra pêu -
ti ca;

VI – Con cen tra ção do Fár ma co – E a re la ção
en tre a mas sa do so lu to e a mas sa da sol ven te. Na
com po si ção do me di ca men to, a re la ção en tre a quan -
ti da de do so lu to den tro do sol ven te.

Art. 3º A inob ser vân cia do que de ter mi na o ar ti -
go an te ri or su je i ta rá os in fra to res às pe na li da des pre -
vis tas em lei (Lei nº 6.437, de 20 de agos to de 1977):

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor 60 dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora sub me te mos à apre ci a -
ção des ta Casa bus ca obri gar os es ta be le ci men tos
que dis pen sa rem me di ca men tos a exi bir, em lo cal vi -
sí vel ao con su mi dor, car taz em que es te jam dis cri -
mi na dos to dos os me di ca men tos que ca u sam agra -
vo à sa ú de da po pu la ção em face de me di das sa ni tá -
ri as apli ca das nos úl ti mos 24 me ses, de acor do com
lis ta gem di vul ga da men sal men te pela Agên cia Na ci -
o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (ANVISA) no Diá rio Ofi -
ci al da União.

De vi do à es cas sa di vul ga ção so bre os me di ca -
men tos, nos úl ti mos 24 me ses, por de ci são da Anvi -
sa, ór gão fis ca li za dor do Mi nis té rio da Sa ú de, es ses
pro du tos con ti nu am a ser de man da dos pela po pu la -
ção bra si le i ra.

Me di das de in for ma ção para po pu la ção, como
essa que ora pro po mos, são ne ces sá ri as, pois as se -

gu ram seu aces so a me di ca men tos re al men te fis ca li -
za dos e apro va dos pela vi gi lân cia sa ni tá ria.

Espe ra mos con tar com o apo io dos no bres co le -
gas para esse pro je to cujo ob je ti vo é pro te ger o con -
su mi dor bra si le i ro de me di ca men tos ir re gu la res.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na do ra Fá ti ma Cle i de.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Con fi gu ra in fra ções à le gis la ção sa -
ni tá ria fe de ral, es ta be le ce as san ções
res pec ti vas, 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:
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – O projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão
competente.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 799/2003

Re quer voto de pe sar pelo fa le ci -
men to de Cláu dio Du ar te Ri be i ro, ocor ri -
do no Rio de Ja ne i ro.

Re que i ro, nos ter mos do art. 218 do Re gi men to
Inter no, a in ser ção em ata de voto de pe sar pelo fa le ci -
men to do em pre sá rio Cláu dio Du ar te Ri be i ro, de tra di ci -
o nal fa mí lia per nam bu ca na, po rém, ao mes mo tem po,
ca ri o ca exem plar que per so ni fi ca va in te gral men te o es -
pí ri to cor di al e ir re ve ren te do Rio de Ja ne i ro.

Re que i ro tam bém que o voto de pe sar do Se na -
do, seja co mu ni ca do à fa mí lia do ilus tre bra si le i ro.

Jus ti fi ca ção

Empre sá rio sem pre cor re to, dig no e leal, o pas -
sa men to de Cláu dio Du ar te Ri be i ro sen si bi li za-nos,
mas, tam bém, de i xa a cer te za de que seu exem plo de 
vida, de tra ba lho e so bre tu do de hon ra dez, fi ca rá para 
sem pre.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si -
dên cia fará cons tar em Ata o voto de pe sar.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.
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São li dos os se guin tes
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Os
expedientes lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte

Of. Nº 205/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,

Indico nos termos regimentais, o Deputado
Pastor Francisco Olímpio (PSB) como titular da

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Respeitosamente, – Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – A
Presidência designa o nobre Deputado Pastor
Francisco Olímpio para integrar a referida Comissão,
nos termos do ofício que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso
Nacional que passo a ler.

É lido o seguinte
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PROJETO DE LEI Nº 34, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor da Jus ti ça Fe de ral, cré di to es -
pe ci al no va lor de R$17.000.000,00, 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 ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor da Jus ti ça Fe de ral, cré di to es pe ci al no va lor

de R$17.000.000,00 (de zes se te mi lhões de re a is),
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, 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 448

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, 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 ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor da Jus ti ça Fe de ral, cré di to es pe ci -
al no va lor de R$17.000.000,00, para os fins que es -
pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM nº 281/2003-MP

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2003

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

1. Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar 
pro pos ta de aber tu ra de cré di to es pe ci al ao Orça -
men to Fis cal da União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro 
de 2003), no va lor de R$17.000.000,00 (de zes se te
mi lhões de re a is), em fa vor  da Jus ti ça Fe de ral.

2. O cré di to so li ci ta do por in ter mé dio do Ofí -
cio/PRESI nº 2003012862, de 5 se tem bro de 2003, 
do Con se lho da Jus ti ça Fe de ral, visa a aqui si ção
de ter re no para cons tru ção do Edi fí cio – Sede da
Se ção Ju di ciá ria no mu ni cí pio de Belo Ho ri zon te –
MG.

3. O ple i to vi a bi li zar-se-á me di an te Pro je to
de Lei, à con ta de re cur sos pro ve ni en tes de anu -
la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri as, obe de -
ci das as pres cri ções do art. 167, in ci so V, da
Cons ti tu i ção, e em con for mi da de com o dis pos to
no art. 43, § 1º, in ci so III, da Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964.

4. Escla re ço, a pro pó si to do que de ter mi na o art. 
61, § 11, da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002
(LDO-2003), que a aber tu ra do pre sen te cré di to não
afe ta a ob ten ção da meta de re sul ta do pri má rio es ta -
be le ci da para o cor ren te exer cí cio, ten do em vis ta que 
o im pac to re sul tan te des te cré di to cor re rá à con ta da
re ser va pre vis ta no art. 7º, in ci so I, do De cre to nº
4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, al te ra do pelo De -
cre to nº 4.708, de 28 de maio de 2003.

5. Di an te do ex pos to, sub me to à con si de ra ção
de Vos sa Exce lên cia o ane xo Pro je to de Lei, que visa
a efe ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to es pe ci al.

Res pe i to sa men te,

Avi so nº 934 – Su par/C. Ci vil

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor da Jus ti ça Fe de ral, cré di to es pe ci -
al no va lor de R$17.000.000,00, 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.

LEGISLACAO 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.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARCO 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.

....................................................................................
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 cré 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)
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§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-á a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.(Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -

ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta -
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze -
nas de maio e ou tu bro.

§ 1º Obser va do o dis pos to no ca put des te ar ti -
go, o pra zo fi nal para o en ca mi nha men to dos re fe ri -
dos pro je tos é 15 de ou tu bro de 2003.

§ 2º Os cré di tos a que se re fe re o ca put des te
ar ti go se rão en ca mi nha dos de for ma con so li da da de
acor do com as áre as te má ti cas de fi ni das no Pa re cer
Pre li mi nar so bre a pro pos ta or ça men tá ria para 2003.

§ 3º O dis pos to no ca put não se apli ca quan do a
aber tu ra do cré di to for ne ces sá ria para aten der no vas
des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter cons ti tu ci o nal ou le gal.

§ 4º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan -
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se -
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 5º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal, con for me de fi ni do
no art. 41, I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do dis pos to no art. 165, § 8º, da
Cons ti tu i ção, e do § 5º des te ar ti go, con si de ra-se cré -

di to su ple men tar a cri a ção de gru po de na tu re za de
des pe sa em sub tí tu lo exis ten te.

§ 7º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe -
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi -
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 8º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti -
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i -
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta lei.

§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci -
o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti -
vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi -
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de -
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta lei, ou 
in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel de
sub tí tu lo.

§ 12. (VETADO)
§ 13. (VETADO)
§ 14. (VETADO)

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

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. 7º Os Mi nis tros de Esta do do Pla ne ja men to,

Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de rão:
I – ele var os li mi tes de que tra tam os Ane xos re -

fe ri dos nos arts. 1º e 4º des te de cre to, des de que a
am pli a ção não ul tra pas se: (Re da ção dada pelo De -
cre to nº 4.708, de 28-5-03)
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a) R$ 245.900.000,00 (du zen tos e qua ren ta e
cin co mi lhões e no ve cen tos mil re a is) no caso dos
Ane xos I, II e III des te de cre to; e (Inclu í do pelo De cre -
to nº 4.708, de 28-5-2003)

b) R$ 700.000.000,00 (se te cen tos mi lhões de
re a is) no caso dos Ane xos IV, V, VI e VII des te De cre -
to. (Inclu í do pelo De cre to nº 4.708, de 28-5-2003)

II – no âm bi to de suas com pe tên ci as, pro ce der
ao re ma ne ja men to dos li mi tes en tre:

a) ór gãos, res pe i ta dos os mon tan tes dos res -
pec ti vos Ane xos;

b) pro je tos, ati vi da des e ope ra ções es pe ci a is,
no âm bi to do mes mo ór gão; e

c) os Ane xos I, II ou III, e IV, V, VI ou VII.
§ 1º Fica au to ri za do o re ma ne ja men to de li mi tes 

dos Ane xos II e III para o Ane xo I, bem como dos Ane -
xos VI e VII para os Ane xos IV e V, me di an te ato con -
jun to dos Mi nis tros de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão e da Fa zen da.

§ 2º O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, des de
que pre ser va das as me tas cons tan tes do Ane xo XIV
des te de cre to, fica au to ri za do a pro mo ver al te ra ções
nos cro no gra mas de pa ga men to es ta be le ci dos nos
Ane xos IV, V, VI e VII.

§ 3º O Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão po de rá al te rar os li mi tes de mo -
vi men ta ção e em pe nho de cada ór gão e/ou uni da de
or ça men tá ria es ta be le ci dos para o pe río do a que se
re fe rem, ob ser va do o mon tan te anu al de cada um dos 
res pec ti vos Ane xos.

§ 4º As com pe tên ci as de que tra ta este ar ti go po -
de rão ser de le ga das, me di an te ato con jun to dos Mi nis -
tros de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e 
da Fa zen da, res pec ti va men te à Se cre ta ria de Orça -
men to Fe de ral e à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal.
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
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.

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

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O pro je to 
lido vai à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 01, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 16/9  Pu bli ca ção e dis tri bu i ção 
de avul sos;

Até 24/9 pra zo fi nal para apre sen ta ção 
de emen das

Até 29/9 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos
das emen das; e

Até 09/10 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 (Ro meu Tuma) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou on tem
o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao 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”.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma té ria será in clu í da em Ordem do Dia opor -

tu na men te. 

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) –  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 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.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar mi nha ins -
cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, peço tam bém
que me ins cre va para uma co mu ni ca ção ina diá vel, na 
opor tu ni da de que V. Exª achar con ve ni en te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, a Se na do ra Lú cia
Vâ nia e o Se na dor Mão San ta te rão as se gu ra do o
uso da pa la vra por cin co mi nu tos para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º do Re gi -
men to Inter no.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para fa lar como Lí der após a Ordem do Dia.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª, pela or dem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa lar como Lí der,
nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 por 5 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
pa la vra V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa lar pela Li de -
ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor José Jor ge, 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 do Re gi men -
to Inter no.

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, ve nho à tri bu na para me so li da ri zar com o 
Mi nis tro Cris to vam Bu ar que pelo con vi te que fez aos
es tu dan tes e pro fes so res bra si le i ros para fa ze rem
uma gran de pas se a ta em di re ção ao Con gres so Na ci -
o nal na hora da vo ta ção do Orça men to de 2004.

To dos sa be mos que a me lho ria da qua li da de da
edu ca ção no Bra sil pas sa pela dis po ni bi li da de de re -
cur sos. Uma edu ca ção de qua li da de só pode acon te -
cer com o mí ni mo ne ces sá rio de re cur so para co brir
os prin ci pa is cus tos. Sa be mos que isso nun ca exis tiu
e não exis te ain da no Bra sil.

No go ver no pas sa do, foi cri a do o Fun def, com
duas fi na li da des bá si cas: equi li brar os re cur sos en tre
Esta dos e Mu ni cí pi os de for ma a en ca mi nhar es ses
re cur sos para onde es ta va o alu no e fa zer a com ple -
men ta ção para os Mu ni cí pi os e Esta dos mais po bres.
Infe liz men te, essa se gun da fi na li da de nun ca foi cum -
pri da. O Go ver no Fe de ral não alo cou ain da os re cur -
sos ne ces sá ri os. 

É pre ci so que se tome uma me di da no sen ti do
de tra zer mais re cur sos para o Ensi no Fun da men tal.

Te nho ou vi do de cla ra ções do Mi nis tro no sen ti -
do de que, para se con se gui rem re cur sos adi ci o na is
para o Ensi no Fun da men tal, se ria pre ci so que o Mi -
nis té rio da Edu ca ção in ves tis se cer ca de R$25 bi -
lhões a mais do que in ves te atu al men te. Na re a li da de, 
pelo me nos para este ano, o Mi nis tro pe diu mu i to pou -
co: que os re cur sos do Fun def, es ti ma dos, nes te ano,
em pou co mais de R$400,00, fos sem am pli a dos para
R$500,00 por alu no. Na ver da de, isso não re sol ve ria
o pro ble ma, mas se ria uma evo lu ção no sen ti do de si -
na li zar que vai efe ti va men te me lho rar os re cur sos do
Fun def. 

Sr. Pre si den te, es tu dos mos tram que os re cur sos
por alu no do Fun def de ve ri am ser su pe ri o res a
R$700,00, e hoje es ta mos com pou co mais de
R$400,00. Para au men tar para R$ 500,00, já há re cur so 
no Orça men to do Mi nis té rio da Edu ca ção. Infe liz men te,
o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que pe diu des de o iní cio da
sua ges tão e até ago ra o Mi nis té rio da Fa zen da não au -
to ri zou a li be ra ção des se re cur so adi ci o nal. 

Como já es ta mos che gan do per to do fim do ano
– o mês que vem já é ou tu bro –, isso já não tem mais
fi na li da de para este ano. Assim te mos que cu i dar efe -
ti va men te do Orça men to para o ano que vem. Pela
pro pos ta or ça men tá ria en ca mi nha da ao Con gres so
Na ci o nal pelo Po der Exe cu ti vo, não há ne nhum au -
men to subs tan ci al no sen ti do de me lho rar os re cur -
sos da edu ca ção. 

Con si de ro mu i to in te li gen te essa ati tu de do Mi -
nis tro de in cen ti var a par ti ci pa ção, nes sa pas se a ta,
de es tu dan tes, pro fes so res, edu ca do res e to dos
aque les que se in te res sam pela edu ca ção. Eu fui Se -
cre tá rio de Edu ca ção por duas ve zes, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção da Câ ma ra, Pre si den te do
Con sed e sou mem bro da Co mis são de Edu ca ção do
Se na do e gos ta ria de pro por que a nos sa Co mis são
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tam bém es ti ves se pre sen te nes sa pas se a ta, para ver
se con se gui mos am pli ar os re cur sos do Fun def. 

Há pro je tos, in clu si ve apre sen ta dos con jun ta -
men te pe los De pu ta dos do PT, para trans for mar o
Fun def em Fun deb. Con si de ro essa pro pos ta bas tan -
te dis cu tí vel, mas é pre ci so que se faça al gu ma co i sa
para que o Fun def pos sa ser me lho ra do e am pli a do
nas suas fi na li da des. 

Acre di to que essa ati tu de do Mi nis tro Cris to vam
foi co ra jo sa, uma ati tu de de edu ca dor e que deve ter a 
so li da ri e da de de to dos nós aqui do Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Hé lio Cos ta, con ce de rei a pa la vra ao Se na dor Alva ro
Dias e, em se gui da, a V. Exª, pela in ter ca la ção.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, eu que ria me ins cre ver como ter ce i ro Se na -
dor para fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
está ins cri to.

Peço a V. Exª, Se na dor Alva ro Dias, que use da
pa la vra por cin co mi nu tos, por ca u sa da in ter ca la ção.
Até peço des cul pas ao Se na dor Hé lio Cos ta, que foi
com pre en si vo.

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, a cri se so ci al no País al can ça um pa ta -
mar ina cre di tá vel. Há uma pre o cu pa ção la ten te que
faz avul tar a res pon sa bi li da de go ver na men tal: a de -
sor dem e a in su bor di na ção no cam po, com in va são
de pro pri e da des; a vi o lên cia, cam pe an do sol ta e fa -
zen do ví ti mas; e o de sem pre go, atin gin do ín di ces pre -
o cu pan tes. 

A res pon sa bi li da de do Go ver no avul ta tam bém
no que diz res pe i to às ma ni fes ta ções que faz atra vés
de por ta-vo zes au to ri za dos. Ca u sa es pan to, por
exem plo, Sr. Pre si den te, afir ma ções como as do Co -
or de na dor de Mo bi li za ção do Pro gra ma Fome Zero,
Frei Bet to, que apo i ou a tese de que os mais po bres
são de ten to res do di re i to de ocu par ter ras e gran des
la ti fún di os. Sim, são de ten to res des se di re i to, des de
que a lei seja o ca mi nho para a so lu ção do dra ma so -
ci al em que vi vem; des de que a or dem es ta be le ci da
ofe re ça a eles os me i os para a ocu pa ção das áre as
de ter ras de vo lu tas e dos gran des la ti fún di os. 

É re co men dá vel ca u te la e co me di men to nas
afir ma ções fe i tas à im pren sa pe las au to ri da des go -
ver na men ta is, sob pena de se ca rac te ri zar pos tu ra de 
in con ti nên cia ver bal. 

O im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal da fun ção so ci al da
pro pri e da de, sob cir cuns tân cia al gu ma, pode ser in -
vo ca do para res pal dar qual quer ato aten ta tó rio ao
Esta do de mo crá ti co de di re i to e ao or de na men to ju rí -
di co. A at mos fe ra de ten são so ci al re i nan te em to dos
os qua dran tes do País nos exor ta à re fle xão. 

É im por tan te, por exem plo, des ta car a pa la vra
au to ri za da do Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil, Dom Ge ral do Ma jel la Car de al
Agne lo, com pa ran do os con fli tos so ci a is do País a
“uma pa ne la de pres são pres tes a ex plo dir”. 

Na vi são do ar ce bis po de Sal va dor, Dom Ge ral -
do Agne lo, pa u ta da pelo equi lí brio so ci al e bom sen -
so, “os con fli tos so ci a is, re gis tra dos ul ti ma men te,
ape nas de mons tram que a so ci e da de quer mu dar e
ne ces si ta de mu dan ças”. 

Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção Fe de ral, nos ca pí -
tu los da Po lí ti ca Agrí co la e Fun diá ria e da Re for ma
Agrá ria, im põe os cri té ri os a se rem ob ser va dos nos
ca sos de de sa pro pri a ção por in te res se so ci al para
fins de re for ma agrá ria do imó vel ru ral que não es te ja
cum prin do sua fun ção so ci al. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, jul go opor tu no in ci tar
to dos ao equi lí brio e à ca u te la. 

Fi na li zo, lem bran do um tre cho de A Tem pes ta -
de, de Sha kes pe a re, que diz: “As ver da des que fa la is
ca re cem de uma cer ta do çu ra. Irri ta is a fe ri da quan do
de ve ríe is apli car-lhe um em plas tro”. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io que, 
di an te do qua dro de re ces são que se acen tua, das
pers pec ti vas de cres ci men to zero que se anun ci am, o 
Go ver no pre ci sa to mar pro vi dên ci as ime di a tas para
con ter o pro ces so imi nen te de con vul são so ci al, con -
for me de nun cia Dom Ge ral do Ma jel la.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, pri me i ro ora dor
ins cri to. 

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te, que -
ro des ta car a fir me po si ção ma ni fes ta da pelo Pre si -
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va na de fe sa dos in te res -
ses na ci o na is, es pe ci al men te da agri cul tu ra bra si le i -
ra, na Ro da da de Ne go ci a ções da Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio (OMC),  que se re a li za em Can cún,
no Mé xi co. 

Dis se o Pre si den te Lula com ex tre ma pro pri e da -
de: “Sem avan ços sig ni fi ca ti vos na ne go ci a ção agrí co la, 
não será pos sí vel avan çar nas de ma is áre as”. Essas
pa la vras já pro du zem os pri me i ros fru tos po si ti vos. 
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La men ta vel men te, to dos sa be mos que o Bra sil
ex por ta hoje US$1,4 bi lhão de car ne bo vi na, e ne -
nhum qui lo des sa car ne vai para os Esta dos Uni dos.
As bar re i ras que ain da exis tem no co mér cio en tre o
Bra sil e os Esta dos Uni dos pre ci sam ser der ru ba das;
e co me çam a ser der ru ba das nes te mo men to em que
o Bra sil se faz pre sen te por esta fi gu ra for te e fir me,
que é o Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro, na re u nião da
OMC, em Can cún, no Mé xi co.

O avan ço das ne go ci a ções so bre o se tor agrí co -
la fi cou evi den ci a do em ra zão da de ci são da Orga ni -
za ção Mun di al do Co mér cio de dis cu tir três pon tos
con si de ra dos fun da men ta is pelo Chan ce ler Cel so
Amo rim: o aces so a mer ca dos, os sub sí di os à ex por -
ta ção e o me ca nis mo de apo io in ter no.

A aber tu ra das dis cus sões des ses três te mas
fun da men ta is ao fu tu ro da agri cul tu ra bra si le i ra re pre -
sen ta uma vi tó ria so bre a tese de fen di da pelo Pre si -
den te do Con se lho Ge ral da OMC, o di plo ma ta uru -
gua io Car los Pe rez Del Cas til lo. A pro pos ta de Del
Cas til lo de pro mo ver a ex tin ção gra du al dos sub sí di os 
da dos à ex por ta ção para ape nas al guns pro du tos
agrí co las se ria ex tre ma men te no ci va aos in te res ses e 
à com pe ti ti vi da de do Bra sil e da Argen ti na, pe ran te os 
de ma is pa í ses em de sen vol vi men to. Essa é a pro pos -
ta ame ri ca na, se cun da da e apro va da pela União Eu -
ro péia. 

Entre tan to, esse avan ço ain da não re pre sen ta
uma vi tó ria cer ta nes sa guer ra co mer ci al en tre ri cos e 
po bres. Isto por que a Co mis são de Agri cul tu ra da
União Eu ro péia já adi an tou que os eu ro pe us pre ten -
dem lu tar para man ter tan to os sub sí di os quan to uma
po lí ti ca agrí co la em blo co.

Ve jam V. Exªs que, só no ano pas sa do, o sub sí -
dio ame ri ca no à agri cul tu ra che gou a US$40 bi lhões,
e o sub sí dio dos pa í ses da União Eu ro péia à agri cul -
tu ra, a US$38 bi lhões. Como é que o Bra sil vai com -
pe tir, quan do aqui, la men ta vel men te, não te mos nem
se quer di nhe i ro su fi ci en te para le var tran qüi li da de ao
pro du tor ru ral? 

Mas há tam bém, Sr Pre si den te, apo i os mu i to
im por tan tes e mu i to bem-vin dos que de vem ser en fa -
ti za dos à po si ção do Bra sil. Ve ri fi quei que o jor nal The 
New York Ti mes de fen deu aber ta men te a po si ção do 
Bra sil on tem. Diz o tre cho do edi to ri al: “Pou cas co i sas
po de ri am me lho rar a vida de mu i ta gen te, in clu si ve o
1 bi lhão de pes so as que vive com um dó lar ao dia, do
que um re sul ta do po si ti vo em Can cun. Com isso, que -
re mos de fen der um com pro mis so for te da OMC para
cri ar um mer ca do jus to e efi ci en te para pro du tos agrí -
co las. Até hoje, a glo ba li za ção con ti nua a ser um jogo

de se qui li bra do, no qual as nor mas fo ram fi xa das pe -
los pa í ses ri cos.”

Quem diz isso é o The New York Ti mes, de fen -
den do a po si ção que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va en vi ou, por in ter mé dio dos seus re pre sen tan tes
na OMC, o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so
Amo rim, e o Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro. Essa é
uma po si ção fir me.

Ouço o Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se ria bom

se todo o País es ti ves se acom pa nhan do e en ten den -
do o as sun to de que fala V. Exª, por que nós, que o es -
ta mos acom pa nhan do no dia-a-dia, sa be mos das di fi -
cul da des. V. Exª, que é um ho mem com co nhe ci men to 
e com ex pe riên cia, sabe do nos so pre ju í zo. A nos sa
car ne cus ta a me ta de do pre ço do pro du to aus tra li a -
no, mas a Eu ro pa, os Esta dos Uni dos e o Ja pão cri am 
bar re i ras fi tos sa ni tá ri as que nos cer ce i am. Te mos
Esta dos in te i ros, re giões in te i ras que não têm af to sa,
mas eles só que rem a to ta li da de do país, não ace i tam 
que Esta dos, que mu i tas ve zes são ma i o res do que
pa í ses, ob te nham o cer ti fi ca do. Na área das le gu mi -
no sas, es ta mos le van do uma des van ta gem mu i to
gran de. A nos sa soja é pro du ti va e ba ra ta, mas es tão
co me çan do a pro cu rar chi fre em ca be ça de ca va lo.
Ou viu-se que es tão que ren do vetá-la por ca u sa da
fer ru gem, que pode es tar pre sen te em nos sa soja.
Aca ba mos de ter um pro ble ma sé rio com um pes qui -
sa dor ame ri ca no, acu sa do por al guns de es tar tra zen -
do con ta mi na ção em vez de es tar fa zen do pes qui sa.
É, re al men te, uma si tu a ção in jus ta, que pre ci sa mos
cor ri gir, e só na OMC po de mos ga nhar es pa ço. Por
isso, con gra tu lo-me com V. Exª, que re al men te está
tra zen do um tema que re pre sen ta bi lhões de dó la res
para o País, pois, se ga nhar mos pelo me nos um es -
pa ço, isso po de rá sig ni fi car mu i tos em pre gos. Mu i to
obri ga do por es tar abor dan do, no Se na do da Re pú bli -
ca, um tema tão im por tan te, que nos aler ta, como
Par la men ta res, para es sas res pon sa bi li da des.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Agra de ço 
a sua in ter ven ção, Se na dor Ney Su as su na. O Bra sil
está mu i to bem re pre sen ta do nes sa re u nião de Can -
cun, e es pe ra mos que os re sul ta dos do pri me i ro dia
se mul ti pli quem e que o Bra sil pos sa sair vi to ri o so
des se en con tro. Até os mais im por tan tes jor na is dos
Esta dos Uni dos, como o The New York Ti mes, que
aca bo de ci tar, de fen dem a po si ção do Bra sil, de que
os pa í ses po bres que pro du zem bem na agri cul tu ra e
os pa í ses em de sen vol vi men to que des lan cha ram a
sua agri cul tu ra, como fez o nos so País, me re cem
uma po si ção es pe ci al no con cer to do mer ca do in ter -
na ci o nal. Do con trá rio, va mos fi car sem pre im pe di dos 
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pe las bar re i ras fi tos sa ni tá ri as e pe las di fi cul da des
que são im pos tas aos nos sos pro du tos.

O Pre si den te Lula, Sr. Pre si den te, fez a de cla ra -
ção de que o Bra sil pre ci sa se es ta be le cer fir me men -
te no mer ca do in ter na ci o nal como um re ca do di re to
ao seu co le ga Pre si den te dos Esta dos Uni dos, Ge or -
ge Bush, que con ti nua de ter mi na do a man ter um pe -
sa do sub sí dio para pro te ger a pro du ção agrí co la
ame ri ca na da con cor rên cia que se faz no mun do. É
pre ci so fa lar duro, como está fa zen do o Pre si den te
Lula. É pre ci so con ver sar à al tu ra, como está sen do
fe i to pelo Pre si den te e pe los seus re pre sen tan tes na
Con fe rên cia da OMC, em Can cún, no Mé xi co.

O sub sí dio, Sr. Pre si den te, li te ral men te blo que ia 
as ex por ta ções bra si le i ras. So mos pre ju di ca dos di re -
ta men te. Hoje, es ta mos ten do um pre ju í zo de cer ca
de US$8 bi lhões por ano em fun ção dos sub sí di os
que são apre sen ta dos não só nos Esta dos Uni dos
como na União Eu ro péia.

Tra du zin do a ur gên cia com que esse as sun to
tem que ser en ca ra do, o Pre si den te Lula afir mou que
“não po de mos es pe rar por ou tra ro da da para que
nos sos in te res ses se jam aten di dos, so bre tu do em
agri cul tu ra”. Mas a pres são pela aber tu ra do mer ca do 
agrí co la mun di al, em tem pos de glo ba li za ção, não é
uma ini ci a ti va so li tá ria do Bra sil. Não é só o nos so
País que pede isso. 

Essa pres são, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, con ta com a ade são ex pres sa de cen to e qua -
ren ta e seis pa í ses que, em no vem bro de 2001, du -
ran te a Ro da da de Doha da OMC, apro va ram a re co -
men da ção de que os sub sí di os agrí co las te ri am de
ser re du zi dos até sua com ple ta eli mi na ção, prin ci pal -
men te nos es ta dos Uni dos e na União Eu ro péia. Há
pa í ses, na Eu ro pa, onde uma vaca é mais bem tra ta -
da do que um ser hu ma no na Amé ri ca La ti na. Essa é
a ver da de que es ta mos en con tran do a cada mo men to 
em que nos apro fun da mos es tu dan do essa ques tão.

A li vre com pe ti ção, es sên cia da li ber da de de
mer ca do pre co ni za da pe los Esta dos Uni dos, Eu ro pa
e Ja pão, não está sen do pra ti ca da pe los que a cri a -
ram. Os pa í ses ri cos se li mi tam ape nas a de fen der a
aber tu ra de mer ca dos para itens de ma i or tec no lo gia
e va lor agre ga do.

Isso é ri go ro sa men te o que acon te ce com o Bra -
sil. Dos dez itens que mais im por ta mos dos Esta dos
Uni dos, co bra mos, em mé dia, 14 a 16% de im pos tos.
Dos dez pro du tos que ex por ta mos para os Esta dos
Uni dos, a mé dia de im pos tos é de 40%. Essa é a di fe -
ren ça. Esse é o pro ble ma ma i or que es ta mos vi ven do: 
as bar re i ras que se im põem aos pro du tos bra si le i ros.

Hoje, pro du zi mos, com ex ce lên cia, o aço, têx te -
is, su cos, no ta da men te o suco de la ran ja, e soja.Te -
mos con di ções de com pe tir fir me men te com qual quer 
país, mas as bar re i ras são imen sas para ser mos pro -
du ti vos a pon to de, com a nos sa agri cul tu ra, con se -
guir mos su pe rar os pro ble mas so ci a is que te mos.
Enquan to isso, es ses mes mos pa í ses ri cos fe cham
as por tas de seus mer ca dos aos pro du tos agrí co las
bra si le i ros e de ou tras na ções por um sim ples mo ti vo:
os pro du tos agrí co las bra si le i ros são com pe ti ti vos em 
pre ço e em qua li da de, mais até do que seus con cor -
ren tes eu ro pe us ou ame ri ca nos. 

Para sair des se im pas se, en ten do que será pre ci -
so ir mu i to além da mera bus ca de con sen so anun ci a da
pelo Pre si den te Bush. Caso con trá rio, cor re mos o ris co
de os pro du tos bra si le i ros con ti nu a rem ali ja dos sine die
dos ma i o res mer ca dos con su mi do res do mun do, no ta -
da men te dos Esta dos Uni dos e da Eu ro pa.

Por isso, Sr. Pre si den te, te nho a ma i or pre o cu -
pa ção com a re u nião que se re a li za nes te mo men to
em Can cún, no Mé xi co, com a pre sen ça do Bra sil, de -
fen den do os in te res ses, prin ci pal men te, da nos sa
agri cul tu ra, que se mos trou ca paz de ex por tar e de
tra zer di vi sas para o Bra sil.

Sr. Pre si den te, que ro, tam bém, nes ta opor tu ni -
da de, lem brar uma data que fi cou mar ca da para to -
das as pes so as de bem, no mun do in te i ro. Há dois
anos, pou co an tes das 9 ho ras, co me ça vam os ata -
ques ter ro ris tas às tor res do World Tra de Cen ter, em
Nova Ior que, e ao edi fí cio do Pen tá go no, em Was -
hing ton.

Há, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
mi nha fala de hoje, uma veia de emo ção que não pos -
so es con der. As pa la vras que vão bro tar des ta tri bu -
na, ao evo car a tra gé dia de 11 de se tem bro de 2001,
saem do fun do da alma de um ci da dão bra si le i ro que
mo rou por cer ca de de zo i to anos na ci da de de Nova
Ior que, onde tem inú me ros ami gos – bra si le i ros, ame -
ri ca nos e de ou tras na ci o na li da des. Foi ali, por en tre
aque las duas tor res que a bar bá rie des tru iu, que
pude cons tru ir a mi nha vida pro fis si o nal, jun to com
ou tros com pa nhe i ros que na épo ca tra ba lha vam co -
mi go, numa ação pi o ne i ra da TV bra si le i ra, que, par -
tin do de Nova Ior que, aca bou pas san do por se ten ta e
três pa í ses em todo o mun do, fa zen do co ber tu ras jor -
na lís ti cas.

Hoje, no se gun do ani ver sá rio des sa tra gé dia,
que ro fa zer uma ho me na gem mu i to es pe ci al aos cer -
ca de cem bra si le i ros e bra si le i ras que mor re ram na -
que la dia 11 de se tem bro, em Nova Ior que, no ins tan -
te em que as tor res do World Tra de Cen ter fo ram des -
tru í das. Para quem con vi veu com es sas pes so as, mu -
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i tas de las tra ba lhan do no sub so lo do World Tra de
Cen ter, como en gra xa tes, aten den tes, gar çons e gar -
ço ne tes, ou em ou tras ati vi da des nas inú me ras em -
pre sas que es ta vam co lo ca das ali, ou tra ba lhan do em 
es cri tó ri os nas tor res, como re pre sen tan tes de uma
nova ge ra ção de bra si le i ros in se ri dos no mer ca do in -
ter na ci o nal, nas fi nan ças in ter na ci o na is, que, ao se
des ta ca rem, são le va dos a tra ba lhar pelo mun do afo -
ra – não só nos Esta dos Uni dos, mas tam bém na Eu -
ro pa. Esses bra si le i ros que ali per de ram suas vi das
são o sím bo lo, para nós, da que la tra gé dia. 

Sr. Pre si den te, uma ou tra tra gé dia, pro vo ca da
por esse ata que in sa no de 11 de se tem bro, ocor reu
mais re cen te men te: o as sas si na to bár ba ro, frio e ab -
sur do de Sér gio Vi e i ra de Mel lo, Alto Co mis sá rio dos
Di re i tos Hu ma nos da ONU, que es ta va em Bag dá
como re pre sen tan te da que la or ga ni za ção in ter na ci o -
nal. Esta é a for ma de se es ta be le cer o que acon te ceu 
em Bag dá na que le dia: mais um re sul ta do da ação in -
sa na do 11 de se tem bro de 2001. Além dis so, ti ve mos 
as guer ras no Afe ga nis tão e no Ira que. 

Sr. Pre si den te, quan tas vi das per di das! Qu an to
so fri men to para tan tos po vos! Inclu si ve para o povo
ame ri ca no, que vê seus fi lhos se rem en vi a dos para o
te a tro da guer ra. Enfim, tudo isso pro vo ca do por uma
ação in sa na, la men tá vel, ter rí vel, que pro vo cou, pro -
vo ca e ain da pro vo ca rá mu i ta dor em tan ta gen te, in -
clu si ve em nós, bra si le i ros. 

Por tan to, é com mu i ta emo ção que me lem bro
do 11 de se tem bro e de suas três mil ví ti mas, in clu si -
ve os mais de 100 bra si le i ros que ali mor re ram. Mu i -
tos dos nos sos con ter râ ne os ain da es tão por ser
iden ti fi ca dos por se tra ta rem de bra si le i ros que es ta -
vam ile gal men te em Nova Ior que – por tan to, sem
iden ti fi ca ção – e se quer ti ve ram suas iden ti da des re -
cla ma das.

É com pe sar que re lem bra mos o 11 de se tem -
bro, um dia que trou xe in tran qüi li da de para a ci da de
de Nova Ior que, para os Esta dos Uni dos como um
todo e, cer ta men te, para o mun do, que con ti nua so -
fren do as con se qüên ci as des se ato la men tá vel e in -
sa no, que não foi ape nas o de der ru bar as tor res do
World Tra de Cen ter, mas, sim, de agre dir o povo ame -
ri ca no. Os re sul ta dos des se ato aí es tão: cen te nas de
vi das per di das nos con fli tos es ta be le ci dos e nas
guer ras que a par tir dali sur gi ram.

É sem pre im por tan te lem brar: te mos que fa zer
uma di fe ren ça pro fun da en tre go ver no e povo. O go -
ver no dos Esta dos Uni dos se di fe ren cia do povo dos
Esta dos Uni dos. Co nhe ci e con vi vi com am bos. O
povo ame ri ca no é sim ples, cum pri dor de seus de ve -
res, aten ci o so. Com ele con vi vi nas pe que nas e nas

gran des ci da des, e só te nho elo gi os a fa zer ao povo
ame ri ca no, que tra ta bem as pes so as que che gam a
suas ci da des, re co nhe cen do o va lor de cada um. La -
men ta vel men te, as di fe ren ças que te mos para com os 
go ver nos têm que ser co lo ca das se pa ra da men te. Go -
ver no é go ver no; povo é povo. Infe liz men te, não se faz 
tal dis tin ção. Dá-se a en ten der que é o povo ame ri ca -
no quem agri de, e que as con se qüên ci as do 11 de se -
tem bro são re sul ta dos de ações do povo ame ri ca no.
Não é ver da de. As con se qüên ci as são re sul ta dos de
ações do go ver no ame ri ca no. Por isso, Sr. Pre si den te, 
é im por tan te res sal tar es sas po si ções.

Às fa mí li as dos bra si le i ros que per de ram suas
vi das nas tor res do World Tra de Cen ter no dia 11 de
se tem bro de 2001, que ro di zer do meu sen ti men to, da 
mi nha dor, e, so bre tu do, que aque les bra si le i ros que
ali per de ram suas vi das não mor re ram em vão. Eles
re pre sen tam um pou co do que que re mos que o mun -
do in te i ro pos sa fa zer a cada dia, que é lu tar pela paz
mun di al. Eles re pre sen tam o es for ço pela paz mun di -
al, e, para tan to, de ram suas vi das.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, como se gun da
ora do ra ins cri ta.

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, on tem, aqui, no
Con gres so Na ci o nal, ti ve mos a pre sen ça de al guns mi -
lha res de pre fe i tos. Toda essa mo vi men ta ção foi por
con ta da re for ma tri bu tá ria – aliás, a vo ta ção dos des ta -
ques deve es tar se en cer ran do hoje, na Câ ma ra. 

Sr. Pre si den te, on tem, tive a opor tu ni da de de fa -
zer um apar te, que gos ta ria de com ple tar hoje, com
al gu mas re fle xões. Os Mu ni cí pi os ti ve ram al gu mas vi -
tó ri as nes te ano, com a re so lu ção de ques tões que
es ta vam há mu i to tem po en ca lha das no Con gres so
Na ci o nal. Res sal to, en tre elas, a mo di fi ca ção da base
de cál cu lo do ISS, que es ta va no Con gres so Na ci o nal
des de 1989 e foi apro va da na con vo ca ção ex tra or di -
ná ria do Se na do, no mês de ju lho. To dos sa be mos
que o ISS aten de às ci da des ma i o res e mais de sen -
vol vi das. Mas ou tras me di das vi e ram com ple men tar e 
be ne fi ci ar os Mu ni cí pi os me no res, como a mo di fi ca -
ção na fór mu la de cál cu lo da co bran ça do trans por te
es co lar dos Esta dos para be ne fi ci ar os Mu ni cí pi os; a
al te ra ção do va lor da me ren da da edu ca ção in fan til; e, 
re cen te men te, a que es ta be le ce o va lor per ca pi ta
para as cri an ças que es tão em cre ches. Isso de sa fo -
ga, e mu i to, as nos sas pre fe i tu ras.
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No en tan to, res trin jo-me à ques tão tri bu tá ria. A
Mar cha dos Pre fe i tos apre sen tou ao Pre si den te Lula,
no mês de mar ço, re i vin di ca ções. Algu mas de las já
fo ram aten di das, e ou tras es tão sen do ne go ci a das.
Res sal to duas en tre elas: o ICMS, cujo cál cu lo de di vi -
são e re pas se do Esta do para os Mu ni cí pi os é es ta -
be le ci do pela Cons ti tu i ção Fe de ral, no seu art. 158,
in ci sos I e II do pa rá gra fo úni co. A for ma dis pos ta no
Tex to Cons ti tu ci o nal be ne fi cia os gran des Mu ni cí pi os
e os Mu ni cí pi os pro du to res, por que es ta be le ce “que
três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va lor adi ci o -
na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca -
do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za das em
seus ter ri tó ri os”. Por tan to, a ma i or par te, três quar tos,
be ne fi cia os Mu ni cí pi os de ma i or pro du ção e ma i or
por te. Assim, ao re ti rar da Cons ti tu i ção e abrir um pro -
ces so de ne go ci a ção, de re pac tu a ção para di vi são do 
ICMS, é cla ro que te re mos, in dis cu ti vel men te, uma
for ma de re dis cu tir toda a dis tri bu i ção do ma i or im -
pos to bra si le i ro: o ICMS.

Ou tra ques tão que já foi fru to da ne go ci a ção é a
par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os na Cide. Toda a ne go ci a -
ção an tes es ta va ca pi ta ne a da pe los Go ver na do res,
que aca ba ram con quis tan do um quar to (25%) da
Cide; no de sen ro lar das con ver sas, fi cou de fi ni do que
um quar to des se um quar to da Cide irá para os Mu ni -
cí pi os, ou seja, 6,25% da Cide irá para os Mu ni cí pi os.
É cla ro que, no mo men to des sa ne go ci a ção na Câ -
ma ra, hou ve uma gran de chi a de i ra. Mu i tos Go ver na -
do res re cla ma ram, por que que ri am fi car com um
quar to da Cide in te gral men te para os go ver nos de
Esta dos. 

Foi mu i to im por tan te a ne go ci a ção, ape sar da
re a ção. Re gis tro, mais uma vez – já tive opor tu ni da de
de fazê-lo –, que não po de mos nun ca nos es que cer
da dis tri bu i ção par ti dá ria dos nos sos Go ver na do res e 
o peso sig ni fi ca ti vo que têm por se rem os ma i o res
Esta dos e, em ma i or nú me ro, go ver na dos pelo PFL e
pelo PSDB. Hou ve, as sim, uma gran de re cla ma ção
dos Go ver na do res com re la ção a essa di vi são. Mas
con si de ro ab so lu ta men te im por tan te, ne ces sá ria e
jus ta essa di vi são a ser fe i ta na par ce la des ti na da,
nas ne go ci a ções da Cide, para Esta dos e Mu ni cí pi os.

Vol to à tri bu na tam bém por que con ti nu a mos
sen do bom bar de a dos por uma sé rie de ar ti gos. Se -
ma nal men te, há um ou dois ar ti gos, a ma i or par te de -
les as si na dos pe los por ta-vo zes do Par ti do da Fren te
Li be ral, com tí tu los bas tan te su ges ti vos: “Dia da For -
ca”, “Quem puxa a cor da da for ca?”, “A far ra das con -
tri bu i ções”, aos qua is que ro re fe rir-me, mais uma vez, 
por que in sis tem na ques tão do au men to da car ga tri -
bu tá ria; in sis tem em di zer que este Go ver no – que, in -

clu si ve, está sen do ape li da do, nos ar ti gos, de “Par ti do 
dos Tri bu tos”, que PT sig ni fi ca “Par ti do dos Tri bu tos” – 
au men tou a car ga tri bu tá ria. Não há ar ti go em que
eles não vol tem a di zer que a Con tri bu i ção so bre o
Lu cro Lí qui do teve um au men to as tro nô mi co de
167%, quan do a Me di da Pro vi só ria do re fi nan ci a men -
to do Re fis, que aca bou sen do apro va da e está em vi -
gor, al te rou a base de cál cu lo da Con tri bu i ção so bre o 
Lu cro Lí qui do, sim, in dis cu ti vel men te. Mas al te rou
para quem? Para quem op tar, es co lher, de ci dir fa zer a 
sua de cla ra ção de Impos to de Ren da pelo lu cro pre -
su mi do, e não pelo lu cro real. Ou seja, é uma op ção, é 
uma for ma in clu si ve de im pe dir a eli são fis cal, quer di -
zer, evi tar que de ter mi na das pes so as fí si cas se cons -
ti tu am em pes so as ju rí di cas ape nas para ter a prer ro -
ga ti va de fa zer a de cla ra ção do Impos to de Ren da
pelo lu cro pre su mi do. E to dos sa be mos mun do sabe
que nin guém pre su me lu cro real. Lu cro pre su mi do, já
se sabe de an te mão, é uma for ma de pre su mir em be -
ne fí cio pró prio, e não em be ne fí cio da Re ce i ta. Por -
tan to, a al te ra ção de cál cu lo que o PFL in sis te em di -
zer que foi au men to de car ga tri bu tá ria foi a for ma en -
con tra da pelo Go ver no para não ha ver mais eli são fis -
cal, ou seja, o me ca nis mo de al te rar a cons ti tu i ção –
em vez de pes soa fí si ca, pes soa ju rí di ca – para apre -
sen tar a de cla ra ção por lu cro pre su mi do.

A ou tra ques tão so bre a qual se fala sis te ma ti ca -
men te é o au men to da Co fins e a pos si bi li da de de que 
se vai, mais uma vez, ape nar a clas se mé dia. O PFL
vi rou ago ra de fen sor da clas se mé dia. Nun ca vi igual!
Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª me des cul pe, mas nun -
ca vi tan tos de fen so res da clas se mé dia, de re pen te.
Acon te ceu algo, e vi ra ram to dos de fen so res da clas se 
mé dia. E o ar gu men to é a his tó ria de que não adi an ta
co brar dos ban cos, por que não se rão os ban cos que
pa ga rão o au men to de 3% para 4% do Co fins. Mas
essa ló gi ca do im pos to in di re to vale para tudo, prin ci -
pal men te para o ICMS. E aí bom bar de i am a re for ma
tri bu tá ria apre sen ta da pelo Go ver no Lula, que ba i xa
de qua ren ta e cin co para cin co as alí quo tas, de i xan do 
para a ali men ta ção e re mé di os a me nor alí quo ta, in -
clu si ve tra ba lhan do numa pers pec ti va de che gar mos
a ter, no caso da ces ta bá si ca, alí quo ta zero do ICMS.
Aí está o Go ver no a be ne fi ci ar os me nos fa vo re ci dos,
aque les que pa gam efe ti va men te o im pos to in di re to,
que, no Bra sil, é ab so lu ta men te in jus to. As fa mí li as
com ren da de até dois sa lá ri os-mí ni mos são as que
têm a ma i or car ga tri bu tá ria da so ci e da de bra si le i ra,
che gan do a ter da par ce la de seus ren di men tos mais
de um quar to des ti na dos aos tri bu tos, prin ci pal men te, 
aos in di re tos.
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Por isso, te nho lido os ar ti gos e os te nho ana li sa -
do. Vou ler al guns tre chos que me ca u sam ad mi ra ção:

O Go ver no pre ci sa ser aler ta do de que go ver nar 
não é au men tar im pos tos e de 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, mas, ao con trá rio, es ti mu lan do a pro -
du ção e os ga nhos.

Este ar ti go é de au to ria do Pre si den te do PFL,
in ti tu la do “O Dia da For ca”. Esque ceu-se, teve am né -
sia, não se lem bra mais de que, nos úl ti mos oito anos, 
a car ga tri bu tá ria pu lou de 26% do PIB para 36%?
Ago ra, quer aler tar o Go ver no atu al? Vai fa zer
mea-cul pa? Vai fa zer re co nhe ci men to dos er ros?
Qu e ro en ten der quan do in ti tu lam quem puxa a cor da
da for ca. 

Ou, en tão, no ar ti go do Lí der do PFL, na Câ ma -
ra, in ti tu la do “A far ra das con tri bu i ções”. Estão aqui al -
guns tre chos que se le ci o nei, que me ar re pi am um
pou co: 

A União vem dri blan do a que da de ar -
re ca da ção dos im pos tos com a cri a ção das
cha ma das con tri bu i ções so ci a is.

Se le ci o nei esse tre cho por que fi quei pre o cu pa da.
Ve ja mos qua is são as con tri bu i ções que es tão di mi nu in -
do a ar re ca da ção das Pre fe i tu ras e dos go ver nos. 

Di zem ain da:

E uma das prin ci pa is ca u sas des se
mal tem sido a es per te za da União, que
vem dri blan do a que da de ar re ca da ção dos
im pos tos com a cri a ção das cha ma das con -
tri bu i ções so ci a is – me ga im pos tos ma qui a -
dos por si glas, como CPMF, Co fins, Cide –,
que ge ram bi lhões de re a is e que não pre ci -
sam ser com par ti lha dos com Go ver na do res
e Pre fe i tos, por que a Cons ti tu i ção man da
re par tir ape nas os im pos tos.

Con ti nu am di zen do que, hoje, 55% da ar re ca da -
ção são es sas con tri bu i ções. Mas, en tão, fa ça mos o
his tó ri co. 

Con tri bu i ção so bre o Lu cro Lí qui do: a lei é de 15
de de zem bro de 1988, du ran te a ges tão do Pre si den -
te José Sar ney – e não nos es que ça mos de que o
Pre si den te José Sar ney teve como um dos seus Mi -
nis tros o atu al Pre si den te do PFL;

Co fins: a lei é de 30 de de zem bro de 1991, du -
ran te o go ver no do Pre si den te Fer nan do Col lor de
Melo, do qual tam bém o atu al Pre si den te do PFL foi
Mi nis tro-Che fe. 

CPMF: a lei é de 24 de ou tu bro de 1996, Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. PFL – Base de Apo io. 

Cide: a lei é de 29 de de zem bro de 2000, Go ver no
Fer nan do Hen ri que  Car do so, com todo o apo io do PFL. 

Então, como é que pos so ad mi tir, ler o ar ti go as -
si na do pelo Lí der do PFL, na Câ ma ra – “A far ra das
con tri bu i ções” –, fa lan do que a União vem dri blan do a
que da das ar re ca da ções dos im pos tos com a cri a ção
das cha ma das  “con tri bu i ções  so ci a is”. E, em ne -
nhum mo men to, em ne nhu ma li nha, diz as sim: eu, pe -
ca dor, me con fes so, por que, con tri buí, par ti ci pei, as -
si nei, vo tei a fa vor, foi nos go ver nos de que par ti ci pá -
va mos. Como é que pos so fi car qui e ta, cal ma e achar
que isso pode pas sar sem ne nhum re gis tro? 

S. Exª ter mi na o ar ti go, as sim, Se na dor Eu rí pe des:

Che gou a hora de aca bar com a far ra
das con tri bu i ções, ti ran do a ma qui a gem des -
ses im pos tos bi li o ná ri os que não che gam até
o lu gar em que o povo vive.

Ter mi no a mi nha fala, di zen do que che gou a
hora de aca bar com a far sa de cer tos ar ti gos, de cer -
tas ar gu men ta ções, e ti rar a ma qui a gem, por que, às
ve zes, fico achan do que é isso de uma cara-de-pau,
que não con si go en ten der nem ad mi tir! 

Eu já dis se que ti nha de tra zer – como dis se o
Se na dor José Agri pi no “ajo e lhou tem que re zar”, com
re la ção à pro pos ta de re for ma tri bu tá ria – a ca i xi nha
de mi lho, por que tem mu i ta gen te que pre ci sa ajo e -
lhar para pa gar a pe ni tên cia por ser res pon sá vel pela
si tu a ção em que es ta mos. Ago ra, além de tra zer a ca -
i xi nha de mi lho, de po is de ler ar ti gos como es ses, te -
nho de tra zer tam bém o óleo de pe ro ba, ou de jaca,
co i sas des se tipo.

Era o que que ria de i xar aqui re gis tra do. Peço
des cul pas se me em pol guei um pou co, mas te nho
lido, te nho ana li sa do tudo isso, por que que ro me de di -
car ao de ba te so bre a re for ma tri bu tá ria num bom ní -
vel, em que as pes so as dis cu tam, com a cla re za do
que está pos to em nos so País, o que pre ci sa ser mo -
di fi ca do, não es ca mo te an do as res pon sa bi li da des so -
bre o que con tri bu iu para che gar ao pon to em que es -
ta mos, em ter mos de car ga tri bu tá ria, ou seja, 36%
so bre o PIB. 

Então, para não de i xar pas sar em bran co, faço o 
re gis tro.

Agra de ço e peço des cul pas, Se na dor Tuma, se
pas sei um pou co da emo ção aqui.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª

pode ter cer te za de que de fen do o povo em ge ral,
com todo ca ri nho e res pon sa bi li da de.
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Com a pa la vra o Se na dor Mar co Ma ci el, ter ce i ro 
ora dor ins cri to.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. 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 Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do -
res, os de sa fi os do sis te ma fe de ra ti vo, a que ve nho
alu din do des ta tri bu na,  não se cin gem, a meu ver, ao
com ple xo pro ble ma do equi lí brio na dis tri bu i ção de
prer ro ga ti vas e com pe tên ci as en tre os en tes fe de ra -
dos. Re fe re-se tam bém ao in subs ti tu í vel pa pel re ser -
va do aos Po de res do Esta do. Assim como a or ga ni za -
ção e as nor mas de fun ci o na men to do Le gis la ti vo e
do Exe cu ti vo mu dam as ca rac te rís ti cas, tam bém as
do Ju di ciá rio as su mem pro ta go nis mos e res pon sa bi -
li da des nos Esta dos fe de ra dos,  ine xis ten tes nos pa í -
ses or ga ni za dos sob a for ma uni tá ria. 

Re por to-me à fun ção de ar bi tra men to dos con -
fli tos en tre os Esta dos e a União e en tre os pró pri os
Esta dos. Ao di ri mi-los, os tri bu na is exer cem não só
uma ta re fa mo de ra do ra, mas tam bém cri a ti va na in -
ter pre ta ção cons ti tu ci o nal. Essa fun ção diz res pe i to a
leis fe de ra is, quan do a Cons ti tu i ção im põe nor mas a
se rem ob ser va das pe los Esta dos, den tro dos li mi tes
de suas au to no mi as e tam bém em re la ção às leis es -
ta du a is, para que se con te nham no âm bi to do que
lhes per mi te o es ta tu to fe de ra ti vo. Tais con fli tos, em -
bo ra não exis tam nos Esta dos uni tá ri os, quan do vêm
even tu al men te a ocor rer, re sol vem-se pela via po lí ti ca 
ou ad mi nis tra ti va, nun ca pela in ter ven ção ju di ci al. O
ca rá ter mo de ra dor do Ju di ciá rio na Fe de ra ção, no ar -
bi tra men to de tais con fli tos, é ób vio. 

Mas, quan do falo do po der cri a ti vo, es tou alu din -
do a duas ques tões ex tre ma men te de li ca das. A pri -
me i ra diz res pe i to à cir cuns tân cia de que os con fli tos
sur gem em face de la cu nas ou da ine xis tên cia de leis.
Nem por isso os tri bu na is po dem de i xar de agir; nes -
ses ca sos, de vem su prir o pa pel não pre en chi do pelo
Po der Le gis la ti vo. A se gun da ques tão é a de que de -
vem es ta be le cer pa drões, de mar car com pe tên ci as e
fi xar com por ta men tos, nem sem pre cla ros na Cons ti -
tu i ção e nas leis, re la ti va men te às prer ro ga ti vas de
cada um dos Po de res, con ten do-os nos li mi tes que
lhes im põe a Lei Ma i or.

Além de ar bi trar con fli tos en tre os Po de res, o
que é tra di ci o nal seja nos Esta dos uni tá ri os, seja nos
fe de ra ti vos, nes ses úl ti mos, o Ju di ciá rio tem suas atri -
bu i ções sen si vel men te alar ga das, para su prir as la cu -
nas le ga is. 

Qu an do se ana li sa a cons tru ção do fe de ra lis mo
nor te-ame ri ca no é pos sí vel no tar como o de sem pe -
nho da Su pre ma Cor te foi vi tal para o novo re gi me,
de ci din do ca sos, di ri min do dú vi das e es ta be le cen do

pre ce den tes que,  na ver da de, ex tra po la vam mu i to o
mero exa me da cons ti tu ci o na li da de das leis, nor mas,
re gras e pro ce di men tos que tan to a União quan to os
Esta dos apli ca vam em face de suas res pec ti vas com -
pe tên ci as.

No Bra sil não foi di fe ren te. A essa ques tão
acres cen tou-se ou tra, lar ga men te dis cu ti da des de a
Cons ti tu in te de 1890/91: a uni da de pro ces su al em
face da plu ra li da de ju di ciá ria, mo de lo ado ta do no Bra -
sil, ao con trá rio do que acon te ceu nos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca do Nor te.

Mes mo com a am pla au to no mia as se gu ra da
pela cons ti tu i ção ame ri ca na aos Esta dos, fo ram vá ri -
as e de lar ga sig ni fi ca ção as ques tões di ri mi das en tre
os in te res ses di ver gen tes en tre eles e a União, o ci da -
dão e os Esta dos, e es ses en tre si.

Essa su ces são de jul ga men tos ter mi nou le van -
do à fa mo sa de fi ni ção cor ren te na que le país de que a
Cons ti tu i ção é o que os ju í zes di zem que ela é. Os
cons ti tu ci o na lis tas cos tu mam in vo car não mais do
que duas de ze nas de tais de ci sões. Res trin jo-me a
alu dir a duas ou três, que tam bém nos di zem res pe i to. 
O pri me i ro jul ga men to, o de 1793, é o caso Chis holm
ver sus Geór gia, em que a Su pre ma Cor te re co nhe -
ceu o di re i to de os ci da dãos mo ve rem ação con tra
qual quer um dos Esta dos em um tri bu nal fe de ral.

O se gun do não é de me nor re le vân cia, o caso
sem pre in vo ca do de Mar bury ver sus Ma di son, de
1803, em que a Cor te Su pre ma to mou a si o his tó ri co
po der de de cla rar in cons ti tu ci o na li da des, e por tan to
nu los os atos do Con gres so. No Bra sil ocor reu o mes -
mo, a par tir da Re pú bli ca, pois na Mo nar quia uni tá ria,
tan to a in ter pre ta ção da lei quan to a de cla ra ção de
sua in cons ti tu ci o na li da de sem pre fo ram ma té ria pri -
va ti va do Le gis la ti vo.

Em me a dos do sé cu lo XIX,  em 1857, para ser
mais pre ci so, ocor reu uma das de ci sões mais dra má -
ti cas de toda a his tó ria ame ri ca na, o caso Scopt ver -
sus Stand ford. Em 1834, o es cra vo Scopt  foi le va do,
por seu pro pri e tá rio no Esta do es cra va gis ta do Mis -
sou ri, para o Esta do li vre de Illi no is e, em se gui da,
para o ter ri tó rio de Wis con sin, onde a es cra vi dão era
pro i bi da pelo cha ma do Com pro mis so de Mis sou ri, de
1820. Mais tar de, Scopt foi con du zi do, de novo, para o 
Mis sou ri, onde mo veu, em 1846, uma ação em fa vor
de sua li ber da de, ale gan do ter vi vi do em Esta dos
onde a es cra vi dão não exis tia. O caso le vou 11 anos
para ser de ci di do e che gou à Su pre ma Cor te, que
sen ten ci ou não ser o au tor ci da dão nem do Mis sou ri,
nem dos Esta dos Uni dos e não po der, por con se guin -
te, mo ver ações em tri bu na is fe de ra is.
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Até hoje, não é pos sí vel sa ber em que me di da
essa sen ten ça con tri bu iu para a guer ra ci vil ame ri ca -
na, o úni co ca mi nho que res tou para se abo lir a es cra -
vi dão em face da in tran si gên cia dos es cra vo cra tas.

No Bra sil mo nár qui co, essa ques tão não foi sus -
ci ta da pe ran te os tri bu na is, pois nun ca hou ve, como
nos Esta dos Uni dos, pro vín ci as li vres da es cra vi dão.
Como se sabe, no pe río do im pe ri al, não exis tia a Fe -
de ra ção nem os Esta dos, e, ob vi a men te, não hou ve
ne nhum caso de pro vín cia que ti ves se um es ta tu to
que a li vras se do tra ba lho ser vil. Além do mais, a le -
gis la ção ci vil ja ma is re co nhe ceu per so na li da de ju rí di -
ca ao ca ti vo, tra tan do-o – como no Di re i to ro ma no – 
como res nul li us. A ma té ria era da es fe ra ad mi nis tra -
ti va do Esta do. Qu an do o Con se lho de Mi nis tros re -
sol veu pôr em exe cu ção a lei de 1831, que pro i bia o
trá fi co, al guns ju í zes an te pu se ram o di re i to de pro pri -
e da de à pró pria lei, como ocor reu no in ci den te de Se -
ri nha ém, em Per nam bu co, em que o juiz man dou que
as au to ri da des po li ci a is en tre gas sem aos seus do nos 
os es cra vos ile gal men te tra zi dos da Áfri ca. 

O ato le vou o Go ver no, por ini ci a ti va de Na bu co
de Ara ú jo, Mi nis tro da Jus ti ça, a ado tar a me di da ex -
tre ma de de mi tir o ma gis tra do, re cor ren do ao Po der
Mo de ra dor, ao qual a Cons ti tu i ção re ser va va essa fa -
cul da de.

Mais re cen tes são os ca sos de li ber da de ci vil
nos Esta dos Uni dos, que cul mi na ram nos li tí gi os
Drown ver sus Jun ta de Edu ca ção, de 1954, que de -
ram iní cio ao pro ces so de in te gra ção ra ci al e ao Rof
ver sus Wade, de 1973, so bre o abor to, que ain da
gera con se qüên ci as, em face das con vic ções re li gi o -
sas de im por tan tes par ce la da po pu la ção nor te-ame -
ri ca na. 

No Bra sil, mes mo não ten do um pro ta go nis mo
idên ti co, pois o pa pel de guar da e in tér pre te da Cons -
ti tu i ção só se es ta be le ceu em 1891, com a Cons ti tu i -
ção Re pu bli ca na, mais de um sé cu lo de po is da Fe de -
ra ção es ta be le ci da nos Esta dos Uni dos, o de sem pe -
nho do Ju di ciá rio fi cou con di ci o na do aos dois mo de -
los a que me re fe ri em meu pri me i ro pro nun ci a men to
so bre Fe de ra lis mo; o de 1891, não in ter ven ci o nis ta,
con so an te o mo de lo nor te-ame ri ca no, e o de 1946,
cha ma do Fe de ra lis mo “com par ti lha do”. Re cor do
seus fun da men tos. No caso da Jus ti ça es ta du al, o
prin cí pio da du a li da de da Jus ti ça está con ti do nos
arts. 61 e 62 do tex to da Cons ti tu i ção de 1891. 

Pres cre ve o pri me i ro:

Art. 61. As de ci sões dos ju í zes ou tri -
bu na is dos Esta dos, nas ma té ri as de sua
com pe tên cia, po rão ter mo aos pro ces sos e
às ques tões, sal vo quan to a:

1º Ha be as cor pus.

2º Espó lio de es tran ge i ro, quan do a
es pé cie não es ti ver pre vis ta em con ven ção,
ou tra ta do fe de ral.

Em tais ca sos, ha ve rá re cur so vo lun tá rio para
o Su pre mo Tri bu nal”.

A re gra ge ral só ad mi tia, como se vê, duas ex ce -
ções mu i to es tri tas. Já o ar ti go 62 dis pu nha cu mu la ti -
va men te:

Art. 62. As jus ti ças dos Esta dos não
po dem in ter vir em ques tões sub me ti das aos 
Tri bu na is Fe de ra is, nem anu lar, al te rar, ou
sus pen der as suas sen ten ças, ou or dens. E, 
re ci pro ca men te, a jus ti ça fe de ral não pode
in ter vir em ques tões sub me ti das aos tri bu -
na is dos Esta dos, nem anu lar, al te rar ou
sus pen der as de ci sões ou or dens des tes,
ex ce tu a dos os ca sos ex pres sa men te de cla -
ra dos nes ta Cons ti tu i ção.

Esse mo de lo foi al te ra do. A Cons ti tu i ção de
1946, mu dan do o mo de lo Fe de ra ti vo até en tão vi gen -
te em re la ção ao Ju di ciá rio, ins ti tu iu o Tri bu nal Fe de -
ral de Re cur sos, per mi tin do in clu si ve a cri a ção de ou -
tros tri bu na is fe de ra is de re cur sos, me di an te pro pos ta 
do pró prio tri bu nal e apro va ção do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, con for me dis pu nha o art. 105 da re fe ri da
Cons ti tu i ção. O Ato Insti tu ci o nal nº 2, já sob o re gi me
mi li tar, da ta do de 27 de ou tu bro de 1965, am pli ou a
in ter ven ção da União ao ins ti tu ir a Jus ti ça Fe de ral de
Pri me i ra Instân cia. 

A prin ci pal di fe ren ça, con tu do, a meu ver, re si de
na ori en ta ção dou tri ná ria que ins pi rou a cri a ção da
Cor te Su pre ma nos Esta dos Uni dos como Cor te
Cons ti tu ci o nal e a do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral en tre
nós, a par tir de 1891, como Tri bu nal não ex clu si va -
men te cons ti tu ci o nal. Esse pa pel de ár bi tro en tre os
po de res dos Esta dos e de mo de ra dor nos con fli tos
en tre os en tes fe de ra ti vos não se con su mou, por tan -
to, en tre nós. A es ses dois en car gos foi adi ci o na da
uma enor me gama de com pe tên ci as ju di ciá ri as, que
hoje abar ro tam de pro ces sos de na tu re za me ra men te 
re cur sal o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A acu mu la ção
de fun ções po lí ti cas com atri bu i ções de na tu re za ju di -
ci al se pa rou os dois mo de los. 

La men ta vel men te, as ten ta ti vas de apro xi mar
os dois pa drões nun ca vin ga ram. Entre tan to, as cons -
ti tu i ções do pós-guer ra, em gran de par te, quer em es -
ta dos uni tá ri os, quer na que les or ga ni za dos sob for ma 
fe de ra ti va, se gui ram a ten dên cia de dis por de uma
cor te ex clu si va men te cons ti tu ci o nal. Lem bro aqui, en -
tre os es ta dos uni tá ri os, a Espa nha, a Fran ça, a Itá lia
e Por tu gal. Lem bro, en tre os de re gi me fe de ra ti vo, a
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Ale ma nha, a Rús sia, a Po lô nia, para não re cor rer a
ou tros exem plos. 

Hoje, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
fato de es tar mos vo tan do emen das cons ti tu ci o na is
que dis ci pli nam ma té ria de com pe tên cia es ta du al em
re la ção aos res pec ti vos po de res não de i xa de soar
como se es ti vés se mos subs ti tu in do nos sa fe de ra ção
por um sis te ma semi-fe de ra ti vo. Te mos que re co nhe -
cer ser gran de o grau de in ter fe rên cia da União em
ma té ria que não é nem his tó ri ca nem or ga ni ca men te
tí pi ca da com pe tên cia fe de ral. Os con fli tos que isso
gera em ma té ria pe nal, dada a pro gres si va ti pi fi ca ção
de cri mes de com pe tên cia fe de ral são co nhe ci dos e
têm re per cus são até mes mo na área da exe cu ção pe -
nal, como aca ba mos de as sis tir com as du bi e da des
re la ti vas ao cum pri men to da pena de um de lin qüen te
que se tor nou fa mo so na ci o nal men te. 

A meu ver, Sr. Pre si den te, é pre ci so que a fron -
te i ra en tre as de fi ciên ci as e ca rên ci as de cada um dos 
Po de res não seja as sun to pri va ti vo de suas ex clu si -
vas es fe ras de in te res se. Insti tu i ções como o Con se -
lho da Re pú bli ca, de tão es tri tas atri bu i ções cons ti tu -
ci o na is, po de ri am ter mem bros dos três e não ape nas 
dos dois Po de res e ser vir de fó rum para dis cus são e
bus ca de so lu ções, não só de ques tões do Esta do
mas tam bém da Fe de ra ção, sen do in dis pen sá vel in -
clu ir en tre seus mem bros, a meu ver, em ca rá ter ro ta -
ti vo, os Go ver na do res.

Não te nho a pre ten são, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, de apre sen tar so lu ções, mas de bus -
car ca mi nhos que nos le vem a elas atra vés de uma
re fle xão que pos sa mos pon de rar não só so bre os pro -
ble mas da for ma de go ver no, como tem sido tra di ci o -
nal en tre nós, mas tam bém dos que di zem res pe i to à
for ma do Esta do. Con fes so que quan to mais pen so
nos de sa fi os do go ver no, que são tran si tó ri os, mais
me pre o cu po com os do Esta do, que são per ma nen -
tes e trans cen dem o ho ri zon te de nos sas pre cá ri as e
tran si tó ri as as pi ra ções.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, por
ces são do Se na dor Ro meu Tuma.

O Se na dor Ma gui to Vi le la es ta va ins cri to an te ri or -
men te; mas, como não está pre sen te no mo men to, para 
que S. Exª não fos se pre ju di ca do, per mu tei e cedi a mi -
nha vez ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

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, gos ta ria de me di ri gir ao Vice-Pre si -
den te da Re pú bli ca, nos so com pa nhe i ro José Alen -
car, que é um ho mem lha no, que ain da há pou co foi

re ce bi do na Ba hia com mu i ta ale gria – par ti ci pa mos
das re cep ções a S. Exª. Mas, está fu gin do um pou co
aos mé to dos que se ri am os mais nor ma is da vida pú -
bli ca bra si le i ra.

Ava li em que o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca,
esse em pre sá rio cor da to que to dos ad mi ram, te le fo -
na para De pu ta do Esta du al para ofe re cer a sua le -
gen da para can di da tu ra a Pre fe i to de lo ca li da des do
in te ri or ba i a no. Nem de Mi nas é. Acho que as co i sas
es tão sen do exa ge ra das!

Até aqui, in clu si ve, te nho res pe i ta do o seu Mi -
nis tro Ander son Ada u to, que tem re al men te pra ti ca do
al guns atos dig nos de cor re ção. Mas, em aten ção ao
pró prio Mi nis tro, te nho pro cu ra do pou pá-lo por que foi
in di ca ção dele. Po rém, esse mé to do de o Pre si den te
ou o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca se di ri gir a pes so -
as do meu Esta do para ofe re cer van ta gens de toda a
sor te e cha má-los até aqui não é o cor re to. Te nho com 
ele uma re la ção mu i to boa e não es pe ra va que S. Exª
pro ce des se as sim. Espe ro que S. Exª ou al gum as -
ses sor es te ja ou vin do o meu dis cur so e que pos sa me 
res pon der por que José Alen car mu dou tan to de po is
que de i xou o PMDB. Aliás, ago ra, com o PMDB no
Go ver no, S. Exª pode vol tar. Isso não vai di fi cul tar
nada. Será uma ati tu de até mais nor mal em re la ção a
esse tipo de ação.

No en tan to, Sr. Pre si den te, meu dis cur so não é
esse. Cha mo a aten ção dos Se na do res do Nor des te – 
to dos, sem ex ce ção –, do Nor te e do Cen tro-Oes te
para o fato de que a re for ma tri bu tá ria, cuja vo ta ção
está pres tes a ter mi nar na Câ ma ra, é um ver da de i ro
cri me con tra to dos os Esta dos des sas re giões.

Lem bro-me de que hou ve uma re a ção mu i to
gran de ao se co lo car o nor te de Mi nas, a re gião do Je -
qui ti nho nha, na Su de ne. De po is, tam bém com o apo -
io des ta Casa – é ina cre di tá vel –, o Espí ri to San to
tam bém fi cou no Nor des te. Ago ra – pas me o Se na dor
Pe dro Si mon, que sem pre nos ad ver te em re la ção a
es ses fa tos –, Co pa ca ba na e Ipa ne ma es tão no Nor -
des te, de acor do com a re for ma tri bu tá ria. O Rio de
Ja ne i ro con se guiu, com o mi la gre Ga ro ti nho e Ro si -
nha Mat he us, in gres san do nas hos tes go ver na men -
ta is e com a sin ce ri da de de am bos, co lo car aque le
Esta do, mas prin ci pal men te Co pa ca ba na, Ipa ne ma e
Le blon na área dos in cen ti vos da Su de ne.

Po dem não acre di tar, mas é a pura ver da de.
Os re cur sos pre vis tos para o Fun do de De sen -

vol vi men to Re gi o nal, que subs ti tui a fa cul da de de os
Esta dos con ce de rem in cen ti vo fis cal, são da or dem
de R$2 bi lhões, o que eu já dis se des te Ple ná rio que é 
mu i to pou co, ain da mais ago ra que o Fun do de ve rá
abran ger a re gião no ro es te do Esta do do Rio de Ja ne -
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i ro e o semi-ári do de Mi nas Ge ra is e do Espí ri to San -
to. Antes, já era pou co para o Nor des te, quan do aten -
dia aos Esta dos do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oes te. Ve jam V. Exªs como vão vi ver es ses Esta -
dos e os Mu ni cí pi os des ses Esta dos. É uma co i sa ina -
cre di tá vel, mas é ver da de: os re cur sos para o Fun do
de De sen vol vi men to Re gi o nal cons tam da pro pos ta
or ça men tá ria ape nas como in ver sões fi nan ce i ras.
Assim, se pres ta ri am so men te a em prés ti mos a se -
rem con ce di dos a obras de in fra-es tru tu ra e não como 
re pas ses efe ti vos de re cur sos.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Os go ver na do res pre ci sam re ce ber di nhe i ro,
para que pos sam de ci dir, se gun do suas pri o ri da des,
como vão apli car. Isso é im por tan te, por que des vin cu -
lam-se os re cur sos fe de ra is e man têm-se os re cur sos 
es ta du a is vin cu la dos. Os go ver na do res e nós fo mos
tão ele i tos quan to o Pre si den te da Re pú bli ca; con se -
qüen te men te, não pode ha ver um tra ta men to de si -
gual des sa ma ne i ra.

Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Arthur Vir -
gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, o dis cur so de V. Exª é um
aler ta para to dos aque les que re pre sen tam a pe ri fe ria 
do Bra sil. A re for ma tri bu tá ria, de fato, põe na or dem
do dia a ques tão fe de ra ti va – esse é o fato. Nin guém
aqui foi ele i to por Mar te, Jú pi ter, Sa tur no, Ura no, Ne -
tu no ou Plu tão; fo mos ele i tos pela Ba hia, Ama zo nas,
Pará, Pa ra í ba. E o nos so de ver pri me i ro é a res pos ta
e a le al da de ao povo que nos ele geu. Por tan to, o seu
dis cur so me re ce to dos os en cô mi os e elo gi os. Faço
aqui dois anún ci os em re for ço ao que diz V. Exª. O Se -
na dor Tas so Je re is sa ti fa la rá pela Mi no ria, com da dos 
téc ni cos in con tes tá ve is, e mar ca rá cla ra men te a po si -
ção dos que re pre sen tam a pe ri fe ria bra si le i ra. No ho -
rá rio do meu Par ti do, anun ci a rei a po si ção da mi nha
Ban ca da, que será uma de ci são apa ren te men te
bom bás ti ca, po rém ne ces sá ria para evi tar mos um lo -
gro que pre ju di que o povo que nos ele geu. Con sul tei
o Lí der do seu Par ti do, Se na dor José Agri pi no Maia, e 
a mi nha Ban ca da como um todo e es ta va ain da há
pou co tro can do idéi as de ma ne i ra mu i to po si ti va com
os Se na do res Jef fer son Pé res e Ney Su as su na, ou
seja, isso ex tra po la os par ti dos, ex tra po la a ques tão
de ser base ou não base; isso sig ni fi ca ser mos ou não 
dig nos e ca pa zes de pro te ger os in te res ses do povo
que nos ele geu. Por tan to, da qui a pou co, con ti nu a re -
mos o de ba te pro vo ca do por V. Exª: o Se na dor Tas so

Je re is sa ti, eu e ou tros com pa nhe i ros, sem dú vi da, a
se guir, em fun ção da im por tân cia do tema, cru ci al
para to dos aque les que têm a cons ciên cia de de fen -
der os seus Esta dos para va ler. Pa ra béns a V. Exª.
Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de de apar teá-lo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço a V. Exª, que, com au to ri da de e, so -
bre tu do, com a in te li gên cia que pos sui, co lo ca mu i to
bem o as sun to, que per ten ce mais a esta Casa do
que a qual quer ou tra, já que o Se na do Fe de ral re pre -
sen ta a Fe de ra ção, não po den do, como tal, se ne gar
a tra tar es sas ques tões com a eqüi da de e o es pí ri to
pú bli co in dis pen sá ve is.

Ouço o apar te do no bre Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -

na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o aler ta de V. Exª
cala mu i to fun do em to dos nós. Hoje, pela ma nhã, as
Li de ran ças do PMDB dis cu ti am esse mes mo as sun to
e ve ri fi ca vam, com tris te za, que os Esta dos po bres
pa ga rão a con ta e que de i xou de ser uma bri ga par ti -
dá ria. Não há mais po lí ti ca. Ago ra, cada Esta do po de -
ro so re sol veu o seu pro ble ma, e nós, da pe ri fe ria, pa -
ga re mos a con ta. É ób vio que es ta re mos jun tos,
como Casa da Fe de ra ção, que cu i da dos pro ble mas
es ta du a is e mu ni ci pa is, ana li san do a me lhor so lu ção.
Mas que re for ma sa i rá de lá? Ain da não sa be mos,
por que, a cada mi nu to, muda tudo. Va mos aguar dar
um pou co mais para ver se re al men te isso se con so li -
da, por que pode ser que ain da haja uma mo di fi ca ção
no sen ti do de uma po si ção mais jus ta. Como está,
está ex tre ma men te in jus ta. Pa ra béns.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço mu i to o apar te de V. Exª, que se tem 
dis tin gui do aqui, com in de pen dên cia até em re la ção a 
po si ções do seu Par ti do, de fen den do não só a sua re -
gião, mas, prin ci pal men te, o seu Esta do. Des se
modo, agra de ço a V. Exª e es tou cer to de que va mos
en con trar ca mi nhos nes ta Casa, le van do em con ta
até que o Pre si den te da Casa é do Nor des te e do Nor -
te. Por tan to, sem dú vi da, terá de en con trar os ca mi -
nhos cer tos para es sas re giões que re pre sen ta. S.
Exª, com tan to bri lho, hon ra esta Casa, pre si din do-a
com a ca pa ci da de que lhe é pró pria, como pre si diu a
Re pú bli ca.

Ouço o Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, que não nos dêem algo
subs tan ti vo, va mos bri gar para con quis tar, mas até se 
ace i ta. Ago ra, nos ti rar, te nha pa ciên cia... Aí, é que da
e co i ce. Toda a vida pú bli ca de V. Exª é pa u ta da por
atos de bra vu ra, em nome do seu Esta do, a Ba hia. Sei 
que V. Exª é en de u sa do no seu Esta do por uma ra zão
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mu i to sim ples: me xeu na Ba hia, me xeu com V. Exª
Ago ra, es tão me xen do com as nos sas re giões mais
po bres, e V. Exª iden ti fi ca isso com mu i ta pro pri e da de
e tem pes ti va men te, tra zen do a ma té ria à tri bu na do
Se na do. A Câ ma ra dos De pu ta dos – e as sis ti a isso
en ver go nha do – ne go ci ou a re for ma tri bu tá ria de for -
ma pon tu al: in te res sa a de ter mi na do Esta do este as -
sun to que pode nos ren der 10 vo tos; va mos dar e ob -
ter os 10 vo tos. Inte res sa àque le Esta do este ou tro
as sun to que nos ren de 9 vo tos; va mos aten der para
con se guir os 9 vo tos e, com isso, ga ran tir a apro va ção 
da “re for ma” tri bu tá ria. Che ga! Na hora em que a re -
for ma vo ta da pre ju di ca uma re gião que não tem mais
o que per der, aí, te nha pa ciên cia, Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, não te mos o de ver, nem mais ne -
nhu ma obri ga ção de ser equi li bra dos, nem ra ci o na is.
Te mos de ser va len tes. V. Exª está dan do o pri me i ro
si nal, numa li nha de co e rên cia com toda a sua vida
pú bli ca, e pode es tar cer to de que o seu com pa nhe i ro
José Agri pi no, que fala por mim, mas te nho a cer te za
de que fa la rá tam bém pelo Par ti do da Fren te Li be ral,
vai cer rar fi le i ras para que as in jus ti ças pra ti ca das em
nome da apro va ção de uma re for ma tri bu tá ria ca pen -
ga, não se pre ser vem. Va mos nos jun tar, aci ma dos
par ti dos po lí ti cos, em nome do in te res se dos mais po -
bres, que es tão sen do vi li pen di a dos por uma re for ma
tri bu tá ria que, de re for ma, não tem nada. Está sen do
fe i ta uma col cha de re ta lhos para aten der fun da men -
tal men te ao dé fi cit de ca i xa ou às di fi cul da des de ca i -
xa da União. Che ga, Se na dor!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Meu que ri do Lí der e bri lhan te Se na dor José
Agri pi no, V. Exª diz mu i to bem: ti rar dos mais po bres é
um cri me. Qu e rem fa zer o Pro gra ma Fome Zero que,
do zero ain da não saiu. Qu e rem me lho rar a si tu a ção
dos mais po bres. Como, en tão, fa zer isso com es ses
Esta dos e Mu ni cí pi os? Está fal tan do sen si bi li da de à
área eco nô mi ca. Re cla ma va-se tan to da área eco nô -
mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que, e a atu al se gue 
o mes mo exem plo ou pior. Não po de mos fi car iner tes,
so bre tu do nes ta Casa; em qual quer ou tra par te, sim,
mas nes ta Casa, não.

Vejo a Se na do ra de Go iás, que tan to hon ra esta
Casa e que pre si de uma Co mis são im por tan te, de se -
jan do apar te ar-me. S. Exª tam bém dirá que o seu
Esta do está so fren do dis cri mi na ção em fa vor de São
Pa u lo. São Pa u lo fi cou re cla man do e con se guiu tudo.
To das as ve zes isso acon te ce. O Go ver na dor Ge ral do 
Alckmin me me re ce todo o res pe i to pela sua fi gu ra e
pela com pe tên cia com que go ver na o Esta do, mas
não é pos sí vel que S. Exª te nha pri vi lé gio em re la ção
a to das as ban ca das do Con gres so Na ci o nal. So men -
te o Go ver na dor Alckmin con se guiu o que que ria para 
o seu Esta do; nós não con se gui mos. E o que nós te -

mos es tão ti ran do. Não só es tão au men tan do os re -
cur sos dos ou tros, como tam bém es tão ti ran do-os de
nós para dá-los aos mais ri cos. 

O Se na dor José Agri pi no tem ab so lu ta ra zão na
sua co lo ca ção. É pre ci so que as pes so as não fi quem
ne go ci an do pon tu al men te. Va mos nos unir – Nor des -
te, Cen tro-Oes te e Nor te – para re a li zar a re for ma de
que o Bra sil pre ci sa e que te mos obri ga ção de fa zer.

Ouço a Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, eu já es pe ra va ou vir a sua 
voz, por que, to das as ve zes que a Ba hia per deu al gu -
ma co i sa, V. Exª sem pre es te ve à fren te de fen den do o
seu Esta do com todo o en tu si as mo. E as sim pro ce de
tam bém com re la ção ao nos so País. O Nor te, o Nor -
des te e o Cen tro-Oes te não po dem fi car dis tan tes
nes te mo men to, pois o nos so pro ble ma é co mum.
Esta re for ma tri bu tá ria se des ti nou ape nas aos Esta -
dos ri cos. O Cen tro-Oes te, que re pre sen to nes ta
Casa como Par la men tar de Go iás, está co e so com as 
pa la vras de V. Exª e prin ci pal men te com as pa la vras
do nos so Lí der, que, in ter pre tan do o nos so sen ti men -
to hoje, numa re u nião de ban ca da, de i xou cla ro que
iria cer rar fi le i ras com o PFL e ou tros Par ti dos e ou tros 
Esta dos, para que pos sa mos, nes ta Casa, mu dar
este pro je to que tan to pre ju di ca os nos sos Esta dos. O 
Cen tro-Oes te, uma re gião-so lu ção hoje para o País,
com a re for ma, de ve rá che gar ao Go ver no Fe de ral de
pi res na mão para pe dir re cur sos para o seu de sen -
vol vi men to. Re ce ba a nos sa so li da ri e da de, o nos so
apo io e, aci ma de tudo, o nos so en tu si as mo por esta
luta em de fe sa das nos sas re giões.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se na do ra Lú cia Vâ nia, a cada dia cres ce a
mi nha ad mi ra ção por V. Exª, que, com um es ti lo mu i to
há bil, mu i to edu ca do, tem de mons tra do o quan to é
ca paz. O povo de seu Esta do deve es tar fe liz em ter
uma re pre sen tan te como V. Exª, que não fal ta aos
mo men tos im por tan tes des ta Casa. Ago ra, traz-nos
essa so li da ri e da de que, para mim, é bá si ca, por que
mos tra que te re mos uma união com ple ta do Cen -
tro-Oes te, do Nor te e do Nor des te. Isso fará com que
pos sa mos en fren tar os mais po de ro sos Esta dos do
Su des te, que pen sam ape nas nos seus in te res ses e
não que o País é com pos to de 175 mi lhões de ha bi -
tan tes.

Este Go ver no tem tudo, pois to dos têm boa von -
ta de, não há quem não te nha boa von ta de com o Pre -
si den te Lula. Ele foi ele i to com uma gran de vo ta ção.
Teve até o meu voto na dis pu ta do se gun do tur no.
Mas não é pos sí vel que ele viva ape nas com a sua
gran de – e jus ta – po pu la ri da de e te nha um Go ver no
que não atue em con so nân cia com os seus de se jos e
pro pó si tos. O Pre si den te Lula tem re al men te cin co ou
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seis Mi nis tros mu i to bons, mas são trin ta e seis. Evi -
den te men te, é mu i to di fí cil car re gar esta car ga nos
seus om bros, por mais po pu la ri da de que te nha.

Ouço o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -

na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que ro pa ra be ni zar
V. Exª pelo seu pro nun ci a men to. Como bem dis se V.
Exª e o Lí der José Agri pi no, tra ta-se de uma ques tão
su pra par ti dá ria. Des de mu i to tem po se ouve fa lar em
eli mi na ção de de si gual da de re gi o nal. Está até na
Cons ti tu i ção de 1988, a Cons ti tu i ção vi gen te. No en -
tan to, quan do che ga mos à prá ti ca, o que ve mos é o
apro fun da men to des sas de si gual da des no que é ele -
men tar, na re par ti ção das ri que zas na ci o na is, dos tri -
bu tos na ci o na is. Por tan to, de ve mos, sim, fa zer uma
gran de co a li zão su pra par ti dá ria do Nor te, Nor des te,
Cen tro-Oes te, para en fren tar as mu dan ças que são
ne ces sá ri as e até para con ven cer os nos sos co le gas
do Sul e do Su des te de que não é jus to o que está
sen do pro pos to. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL –
BA) – Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª, mais uma
vez, en tra em sin to nia com os pro pó si tos do povo da sua
re gião. E é por isso que V. Exª tão bem a re pre sen ta e
sem pre dis põe do afe to e do res pe i to dos seus co le gas.

Na de so ne ra ção dos tri bu tos so bre bens de ca pi -
tal – ou çam isto, Srs. Se na do res -, São Pa u lo será re -
com pen sa do, por per das com o ICMS, com R$1,3 bi -
lhão. Por tan to, 65% do Fun do vai para São Pa u lo, na re -
for ma que está aí e que vão man dar para o Se na do.

O ICMS no des ti no afe ta rá São Pa u lo, é ver da -
de, mas afe ta rá tam bém a Ba hia. E, ao con trá rio do
que se pen sa, Per nam bu co e Ce a rá se rão afe ta dos,
em bo ra pen sem que não. No en tan to, te mos uma ca -
u sa ma i or, a ca u sa do Nor des te. Mes mo que nos afe -
te, nós não va mos lu tar para que não haja eqüi da de
em re la ção a essa re gião.

A pror ro ga ção, por 10 anos, da Zona Fran ca de
Ma na us terá tam bém seus efe i tos anu la dos pela ado -
ção do ICMS no des ti no. Os ama zo nen ses fi ca ram
mu i to con ten tes, sol ta ram fo gue tes, mas nada vai adi -
an tar de con cre to para Ma na us, nem para o Ama zo -
nas. É só fa zer o es tu do ade qua do, como deve ser fe i -
to. Ti ve mos até fi gu ras do nos so Par ti do que, em fun -
ção da re gião, vo ta ram o be ne fí cio para a Zona Fran -
ca. Po rém, isso é dar com uma mão e ti rar com a ou -
tra, e eles não es tão re pa ran do nis so.

Se as atu a is alí quo tas in te res ta du a is do ICMS
não fo rem man ti das por pelo me nos oito anos, a mi -
nha ter ra vai amar gar per das es ti ma das em R$800
mi lhões. O Go ver no do Esta do terá, por exem plo, que

res sar cir a Ford, ins ta la da no Mu ni cí pio de Ca ma ça ri,
atra í da pela po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is vi gen tes, em 
mu i tos e em mu i tos re a is.

Con ce do um apar te ao Se na dor Fer nan do Be -
zer ra.

O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, ouvi com aten -
ção as pa la vras lú ci das de V. Exª, so bre tu do no que
con cer ne às dis tor ções que a re for ma tri bu tá ria traz
para a nos sa re gião Nor des te e para as re giões me -
nos de sen vol vi das. Cum pri men to V. Exª e com par ti lho 
des sas suas pre o cu pa ções. Con si de ro ab so lu ta men -
te in jus to, por que os re cur sos hoje dis po ní ve is já são
in su fi ci en tes para a pro mo ção do de sen vol vi men to.
Há ou tros tó pi cos da re for ma tri bu tá ria que fo ram vo -
ta dos na Câ ma ra que não fa zem sen ti do para o de -
sen vol vi men to eco nô mi co e com os ob je ti vos da re -
for ma, que são a de so ne ra ção da pro du ção e a cri a -
ção de uma pers pec ti va de de sen vol vi men to eco nô -
mi co. Nes ta luta pelo de sen vol vi men to do Nor des te,
com os re cur sos que po de re mos ter com a re for ma
tri bu tá ria, V. Exª e o País po dem con tar co mi go. Sabe
V. Exª que sou um dos vice-lí de res do Go ver no e te -
nho a obri ga ção de de fen der nes ta Casa as po si ções
do Go ver no, mas sou nor des ti no e so nho, a mi nha
vida in te i ra – como sem pre fiz como Mi nis tro da Inte -
gra ção Na ci o nal –, com po lí ti cas efe ti vas de de sen -
vol vi men to eco nô mi co. E não há pos si bi li da de ne nhu -
ma de de sen vol vi men to se não hou ver re cur sos.
Cum pri men to V. Exª por tra zer ao ple ná rio uma ma té -
ria da qual nós, nor des ti nos, não po de mos abrir mão.
Te mos, sim, que lu tar cada vez mais por mais re cur -
sos para de sen vol ver o Nor des te.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço mu i to a V. Exª pela au to ri da de que
tem de ex-Mi nis tro, de par la men tar com pe ten te, de
Pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria. V.
Exª co nhe ce como pou cos os pro ble mas da re gião e
o seu apo io aqui é sig ni fi ca ti vo. V Exª diz bem que
esta não é uma luta de Par ti dos, mu i to me nos ide o ló -
gi ca,  é uma luta da bra si li da de. Quem for bra si le i ro e
qui ser a união do Bra sil não pode que rer que a po bre -
za au men te para os mais po bres.  De modo que sou
mu i to gra to a V. Exª pelo apar te.

Con ce do um apar te ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho e pos te ri or men te ao Se na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Anto nio Car los, peço
des cul pas a V. Exª para in ter rom pê-lo e in for mar que
o tem po de V. Exª se es go tou e, de acor do com o que
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fi cou com bi na do com as li de ran ças, va mos ou vir ape -
nas os dois apar tes já con ce di dos por V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Aten de rei V. Exª, como sem pre faço, pois V.
Exª me re ce todo res pe i to.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, para aten der ao
ape lo do Pre si den te da Casa e não pre ju di car o tem -
po de V. Exª, eu que ria di zer que V. Exª foi mu i to fe liz
quan do dis se que se está dan do com uma mão e ti -
ran do com a ou tra. Na ver da de, na hora em que se
está re lan çan do a Su de ne, está-se ti ran do re cur sos
do Nor des te. Então, é um com por ta men to in co e ren te, 
que não pode, de ma ne i ra ne nhu ma, ser ace i to por
aque les que lu tam há mu i to tem po pela ca u sa do Nor -
des te, que é a ca u sa da bra si li da de.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agra de ço o apar te, e V. Exª tem ra zão: eles
dão com a mão di re i ta e ti ram, sem que a es quer da
veja, a es mo la da ilu são da me lho ria.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na -
dor Anto nio Car los, que ro cum pri men tá-lo e di zer que
es tou de ple no acor do em que te mos que com ba ter a
po bre za, te mos que ter um Bra sil mais igual. Faço
ape nas a res sal va de que a re gião de Mi nas Ge ra is
que é re co nhe ci da como Nor des te, o nor te de Mi nas,
o Je qui ti nho nha, na ver da de, já vem des de o iní cio da
Su de ne. Qu an do Jus ce li no Ku bits chek cri ou a Su de -
ne, já re co nhe ceu o nor te de Mi nas como par te da
Su de ne. E no nor te de Je qui ti nho nha, há ci da des tão
po bres e mi se rá ve is quan to no Nor des te bra si le i ro.
Então, res sal vo ape nas que essa par te de Mi nas que
está in clu í da no Fun do Re gi o nal para Com ba te à Po -
bre za se jus ti fi ca ple na men te, sem ne nhum pre ju í zo
de que o Nor des te bra si le i ro, as re giões mais po bres,
te nham tudo o que me re cem. Po dem sem pre con tar
com o meu apo io. Nós, de Mi nas Ge ra is, so mos ex tre -
ma men te so li dá ri os, V. Exª pode ter essa cer te za.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sou mu i to gra to por V. Exª me apar te ar. Ape -
nas la men to di zer que, do pon to de vis ta his tó ri co, V.
Exª co me teu uma in cor re ção, por que, quan do Jus ce -
li no cri ou a Su de ne, não in clu iu o Nor te de Mi nas.
Essa re gião foi in clu í da pos te ri or men te e não na oca -
sião de Jus ce li no Ku bits chek.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Eu me
cur vo ao co nhe ci men to de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – De qual quer ma ne i ra, essa é uma re gião pa u -
pér ri ma, que me re ce o apo io de todo o País e dos ór -
gãos ins ti tu ci o na is. 

Eu que ro fi na li zar meu pro nun ci a men to, fa zen do
um ape lo a toda a Casa e, em par ti cu lar, a uma voz mu i -
to im por tan te nes ta Casa, que não te nho ou vi do ul ti ma -
men te. Mes mo quan do essa voz é con tra mim, eu gos to
de ouvi-la: a voz do Se na dor Pe dro Si mon. Não te nho
ou vi do a voz de S. Exª, que, mes mo quan do me com ba -
te, en ten do que tem mu i ta au to ri da de e é uma voz que
pode re al men te aju dar nes ta união de que pre ci sa mos
nes ta Casa em be ne fí cio de nos so País.

Assim, Sr. Pre si den te, a cada ano a alí quo ta in -
te res ta du al se re du zi rá em um pon to per cen tu al. Ora,
be ne fí ci os fis ca is tam bém se rão re du zi dos e os go -
ver nos es ta du a is es ta rão obri ga dos a cum prir os con -
tra tos as su mi dos e re em bol sar as em pre sas. Este
pro ble ma tem que ser re dis cu ti do no Se na do! Afi nal,
o pró prio Go ver no Fe de ral sem pre afir mou que con -
tra tos de vem ser res pe i ta dos, in clu si ve com en ti da -
des in ter na ci o na is. Que se dirá de con tra tos fe i tos pe -
los Esta dos com em pre sas im por tan tes de todo o
mun do. 

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do PSDB.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Mi no ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins cri to.

Eu per gun ta ria ao Se na dor Arthur Vir gí lio se
per mi ti ria que o Se na dor Tas so Je re is sa ti usas se da
pa la vra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre -
si den te, eu pedi a pa la vra pela Li de ran ça do PSDB, e S.
Exª pela Mi no ria. São duas co i sas di fe ren tes.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra em nome da Li de ran ça
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª é o
5º ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, te nho dois co mu ni ca dos a fa zer.

O pri me i ro é que, apren den do em cima das ex -
pe riên ci as que vão sen do vi vi das no to can te às re for -
mas es tru tu ra is na Câ ma ra dos De pu ta dos, pro cu ran -
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do aper fe i ço ar os mé to dos, nós, da Ban ca da do
PSDB, to ma mos a de ci são, dos 11 Se na do res do
PSDB: aqui, seja qual for o in te res se em jogo, de go -
ver na dor tu ca no, pre fe i to tu ca no, pro cu ra re mos pre -
ser var esse in te res se den tro da re for ma tri bu tá ria,
mas não abri re mos mão de ter mos em nos sos acor -
dos ple na ciên cia e ple na anuên cia dos que têm sido
nos sos ali a dos na luta nes ta Casa, a co me çar pelo
PFL, li de ra do pelo Se na dor José Agri pi no e a con clu ir 
pelo PDT, li de ra do pelo Se na dor Jef fer son Pé res.

Por tan to, fa re mos tudo em con jun to, do co me ço
ao fim das tra ta ti vas.

A se gun da co mu ni ca ção re fe re-se ao re sul ta do
que, para a pe ri fe ria bra si le i ra, é de sas tro so e foi so be -
ja men te de mons tra do no dis cur so com pe ten te que
aqui fez o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. A de ci -
são da Ban ca da do PSDB é mu i to sim ples: per de a pe -
ri fe ria, per dem o Nor des te, o Cen tro-Oes te e o Nor te. 

Para o meu Esta do, cuja eco no mia está fin ca da
e ala van ca da no que lhe pro pi cia o par que in dus tri al
de Ma na us, dá-se, com uma mão, a pror ro ga ção e,
com a ou tra, mar ca-se a data da mor te do mo de lo
com a co bran ça do tri bu to no des ti no.

Por tan to, digo isto sem ale gria: en quan to não
hou ver ga ran tia ple na de que o pri vi lé gio ao cen tro do
País será de vol vi do, em ter mos de jus ti ça para com a
pe ri fe ria bra si le i ra – Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te
–, a par tir de hoje, ces sa rão in te i ra men te to dos os
nos sos com pro mis sos de vo tar e de de i xar tra mi tar a
re for ma pre vi den ciá ria. Ces sa rá o com pro mis so de
per mi tir mos a tra mi ta ção e de vo tar mos, em al gum
mo men to, a re for ma da Pre vi dên cia, a me nos que o
Go ver no re ve ja o pre ju í zo que a vo ta ção de on tem ca -
u sou, com esse seu pro je to amons tran ga do de re for -
ma tri bu tá ria, e res ta be le ça a jus ti ça aos Esta dos
mais po bres da Fe de ra ção.

Sei que isso en con tra res so nân cia no PFL do
Se na dor José Agri pi no, a quem con sul tei an tes de vir
à tri bu na; sei que isso en con tra res so nân cia no PDT
do Se na dor Jef fer son Pé res, a quem con sul tei an tes
de vir à tri bu na; sei que esta é uma de ci são unâ ni me
do meu par ti do, mas du vi do que al gum Se na dor da
base ou não do Go ver no de i xe de ana li sar, aten ta e
res pe i to sa men te, os in te res ses do povo que o ele geu.

De mi nha par te, man te nho uma hi e rar quia de
com pro mis sos mu i to cla ra. Não ven ci, em ne nhu ma
das ele i ções a que me sub me ti, com vo tos de Mar te,
nem de Jú pi ter, nem de Sa tur no, nem de Ura no. Eu
me ele jo com os vo tos do povo do Ama zo nas, a quem
se rei fiel até o fim. E o povo do Ama zo nas está sen do
atra i ço a do, de for ma vil, na re for ma tri bu tá ria vo ta da
na Câ ma ra. 

Logo, o meu com pro mis so, como re pre sen tan te
do Ama zo nas, man da que aqui me in sur ja e me le van -
te, para di zer que ou con tem plem o in te res se da pe ri -
fe ria bra si le i ra, aí in clu í do o Esta do do Ama zo nas, ou
será her cú leo o tra ba lho do Go ver no para fa zer tra mi -
tar – nem me re fi ro a vo tar – a re for ma da Pre vi dên cia.

Do mes mo modo, se fa lei como Par la men tar do
Ama zo nas, falo ago ra como Lí der do PSDB e re pi to o
mes mo com pro mis so: ou se de vol ve a jus ti ça, em re -
la ção ao pre ju í zo  que essa tal re for ma tri bu tá ria ame -
a ça os Esta dos pe ri fé ri cos bra si le i ros, ou o PSDB fará 
o que es ti ver ao seu al can ce. Mais ain da: o que não
es ti ver ao seu al can ce, o PSDB fará tam bém, para im -
pe dir que tra mi te a re for ma da Pre vi dên cia. 

Não te mos mais com pro mis so com ne nhum
item, não te mos com pro mis so com a tra mi ta ção; te -
mos com pro mis so em co brar que o Go ver no res pe i te
as po pu la ções mais po bres do País, os Esta dos de
eco no mia mais mo des ta e mais li mi ta da.

O Go ver no deve es co lher se, nas suas ali an ças, 
pre fe re ar ros tar o con fron to co nos co. Isso en vol ve, ini -
ci al men te, duas ma té ri as. A tri bu tá ria já ía mos obs ta -
cu li zar à exa us tão, por en ten dê-la ruim para o País, e
ía mos ten tar con ser tá-la sem pre ju í zo da Pre vi den -
ciá ria, que, a par tir do que foi apro va do on tem, pas sa
a ser tam bém, cla ra men te, um alvo nos so de bar ga -
nha le gí ti ma. 

Se que rem apro var a re for ma da Pre vi dên cia, pri -
me i ro ace nem con cre ta men te com a re po si ção da jus ti -
ça. Fora isso, es que çam, por que não vo ta re mos a re for -
ma da Pre vi dên cia nes te ano, nem em qual quer ou tro. O 
PSDB não o per mi ti rá, te nho cer te za de que o PFL não
o per mi ti rá, te nho cer te za de que o PDT não o per mi ti rá
e te nho cer te za de que os Se na do res, que re pre sen tam 
com dig ni da de o Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te,
não o per mi ti rão da mes ma ma ne i ra. 

Esse é o co mu ni ca do que faço à Casa e à Na -
ção, cum prin do com o meu de ver de Lí der de um par -
ti do que tem amor efe ti vo por este País e, so bre tu do,
faço-o na con di ção de Par la men tar do Ama zo nas,
que, re pi to, não foi ele i to por Mer cú rio. Foi ele i to pelo
povo do Ama zo nas e vai re pre sen tar, até o fim, os
seus mais le gí ti mos in te res ses, cus te o cus tar, dê no
que der, doa a quem doer. Em ou tras pa la vras: cum -
pri rá com seu man da to, o man da to para o qual o des -
ti nou a vo ta ção ma jo ri tá ria do povo do Ama zo nas.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins cre ver
como Lí der, por fa vor.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pois não,
Exce lên cia.

Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Tas so
Je re is sa ti, que ro re gis trar a pre sen ça, no Se na do,
dos alu nos da Fa cul da de de Di re i to de Bar re tos, São
Pa u lo, que aqui es tão a con vi te do Se na dor Ro meu
Tuma, para ale gria de to dos nós.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Como

Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu não po de ria de i xar de in clu ir a mi -
nha voz no coro ini ci a do pelo Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, que fa lou so bre a re for ma tri bu tá ria per -
ver sa que se está pro pon do nes te mo men to para o
Bra sil. 

Se ima gi na mos, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio 
da dis cus são des sa pro pos ta de re for ma tri bu tá ria, al -
gum re go zi jo para a eco no mia, para o País, que ha ve -
ria uma dis tri bu i ção mí ni ma de ren da – já que, his to ri -
ca men te, o Par ti do que está no po der cres ceu e se
ele geu com o dis cur so da dis tri bu i ção de ren da –,
nun ca es pe ra mos que esse Par ti do fi zes se uma pro -
pos ta de re for ma tri bu tá ria que ti ves se, no fi nal das
con tas, como con se qüên cia, a con cen tra ção de ren -
da no Bra sil.  

É mu i to gra ve o que es ta mos ve ri fi can do. É ab -
so lu ta men te ina ce i tá vel. 

Lu ta mos mu i to, to das as ve zes, em to dos os
mo men tos his tó ri cos em que hou ve vo ta ção nes te
País, para ga nhar um pou co. E sem pre con se gui mos
ga nhar algo – mu i to me nos do que aqui lo que me re -
ce mos e ne ces si ta mos, e mu i to me nos ain da do que
aqui lo de que pre ci sa mos para nos re cu pe rar do atra -
so e do des ní vel his tó ri co em que vi ve mos. Mas nun -
ca ha vía mos per di do. Pelo me nos que eu sa i ba, du -
ran te a mi nha vida po lí ti ca. Pela pri me i ra vez isso está 
acon te cen do. 

Os Esta dos mais po bres es tão per den do para
os mais ri cos. Por isso é que eu digo: tra ta-se da pri -
me i ra pro pos ta de re for ma tri bu tá ria per ver sa que
vejo nes te País. Não po de mos ace i tá-la.  

A con cla ma ção fe i ta pelo Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães a to dos os Se na do res eu que ro re pe tir. 
Não vou mais me de bru çar so bre nú me ros, já que o
Se na dor Anto nio Car los o fez mu i to bem. Qu e ro ape -
nas lem brar um item a que o Se na dor não se re fe riu:
vai-se tra zer ago ra, para o Fun do de Expor ta ção, o
Fun do de De so ne ra ção de Bens de Ca pi tal. São Pa u -
lo é o úni co pro du tor des te País e, por tan to, os re cur -
sos que irão para os Esta dos ex por ta do res que não

são Esta dos pro du to res de bens de ca pi tal se rão es -
sen ci al men te di mi nu í dos.

A in clu são do Rio de Ja ne i ro no Fun do de Com -
pen sa ção Re gi o nal é um es cár nio para os Esta dos
mais po bres do País, que são do Nor des te, do Nor te e 
do Cen tro-Oes te. Para isso, não exis te ex pli ca ção re -
gi o nal. A úni ca jus ti fi ca ti va é que é uma bar ga nha por
mais vo tos para o Go ver no Fe de ral na re for ma tri bu -
tá ria, na re cen te tro ca de par ti do em que a Go ver na -
do ra do Rio de Ja ne i ro pas sou para a base do Go ver -
no. Isso tam bém é ina ce i tá vel. 

Alguns ami gos, ho mens de res pe i to, li ga dos ao
Go ver no Fe de ral,  ir ri tam-se quan do digo que há fi si o -
lo gis mo. Esse é o fi si o lo gis mo mais cru el que vi nos
úl ti mos anos na po lí ti ca bra si le i ra: in clu ir o Rio de Ja -
ne i ro en tre os Esta dos que vão re ce ber com pen sa -
ção re gi o nal em tro ca de vo tos, em tro ca de apo io
par la men tar. 

Srªs e Srs. Se na do res – aqui já foi dito e vou re -
pe tir –, con cla mo to dos os que aqui re pre sen tam os
seus Esta dos – e a sua fun ção pre cí pua nes ta Casa é
re pre sen tar os seus Esta dos –, se jam do PFL, se jam
do PSDB, se jam do PT, se jam do PMDB, se jam do
PSB, a as su mi rem a sua res pon sa bi li da de como re -
pre sen tan tes dos seus Esta dos e a não de i xa rem que 
essa de for ma ção seja cri a da nes te País, sob pena de
não se rem con si de ra dos, por seus ele i to res, dig nos
de ser seus re pre sen tan tes nes ta Casa. 

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
de i xo aqui, não só em nome do PSDB, mas em nome
do meu Esta do, o Ce a rá, o meu in con for mis mo di an te 
do que está sen do fe i to e a con cla ma ção a to dos os
Se na do res que aqui es tão para que isso seja re je i ta -
do, re pu di a do nes ta Casa, com o nos so voto, com o
nos so gri to, com a nos sa luta, de ma ne i ra que pos sa -
mos re ver ter esse qua dro que me pa re ce, a cada dia,
mais tris te e con trá rio àqui lo que po de ría mos ima gi -
nar vir do Par ti do que hoje está no po der. 

De i xo esse ape lo aos Se na do res do Nor des te,
do Nor te, do Cen tro-Oes te, de to dos os Par ti dos.

Se na dor Tião Vi a na, fale com seus Lí de res Alo i -
zio Mer ca dan te, José Dir ceu, fale com o Pre si den te
Lula, Gus hi ken, com Pa loc ci, to dos de São Pa u lo, que 
es tão no nú cleo do po der. Que eles, quan do to ma rem
suas de ci sões a res pe i to do País, pen sem um pou co
nos mais po bres, que não es tão sen do olha dos de vi -
da men te e não es tão fa zen do par te das pre o cu pa -
ções do Go ver no, o qual, afi nal de con tas, é do PT. 

Te nho cer te za de que os Se na do res Fer nan do
Be zer ra, Re nan Ca lhe i ros e Mo za ril do, da base de
apo io, não vão se con for mar com isso, não vão se
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aco mo dar nes sa si tu a ção. E hoje, aqui, se ti ver mos
co ra gem, va mos de i xar de re pre sen tar par ti dos po lí ti -
cos para ser le gí ti mos re pre sen tan tes da Fe de ra ção,
dos nos sos Esta dos.

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 na dor João Ca pi be ri be, do PSB.
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, eu gos -
ta ria de en trar no de ba te da re for ma tri bu tá ria, mas há 
uma si tu a ção de emer gên cia a ser de ba ti da nes te
ple ná rio, que nos che ga por in ter mé dio de de nún ci as
do jor nal O Esta do de S. Pa u lo.

Um jor na lis ta, em vi si ta aos pre sos do Mo vi men -
to dos Tra ba lha do res Sem-Ter ra, cons ta tou que, em
ple no sé cu lo XXI, es tão re ce ben do tra ta men to de su -
ma no tan to o co or de na dor-ge ral do mo vi men to, José
Ra i nha Jú ni or, como tam bém Fe lin to Pro có pio dos
San tos.

Não po de mos de i xar para mais tar de uma de ci -
são – que pode che gar atra sa da – que tra ta da de fe sa
dos di re i tos hu ma nos, prin ci pal men te de li de ran ças le -
gí ti mas de um mo vi men to so ci al dos mais im por tan tes
sur gi dos no Bra sil nos úl ti mos vin te anos, como é o
MST. Por tan to, Sr. Pre si den te, pre o cu pa do com o tra ta -
men to que es sas li de ran ças es tão re ce ben do – e tam -
bém já foi de nun ci a da a pri são de Di o lin da Alves de
Sou za –, es tou en ca mi nhan do re que ri men to à Mesa
so li ci tan do que se no me ie uma co mis são tem po rá ria do 
Se na do para vi si tar os pre sí di os onde es tão re co lhi dos
José Ra i nha Jú ni or e sua es po sa, a fim de re fu tar mos
ou cons ta tar mos o que está sen do de nun ci a do pelo jor -
nal O Esta do de S. Pa u lo so bre tra ta men to de su ma no.
Inclu si ve, in for ma-se que os pre sos es tão se lo co mo -
ven do com os pés acor ren ta dos, o que não é prá ti ca
den tro das pe ni ten ciá ri as bra si le i ras. 

Assim, gos ta ria de con tar com a sen si bi li da de
dos Srs. Se na do res para que pu dés se mos re pe tir,
nes te mo men to da His tó ria de nos so Pais, o que já foi
fe i to em ou tras oca siões pelo Se na do, com a de sig na -
ção de co mis sões para acom pa nhar e até mes mo
cons ta tar si tu a ções de ofen sas gra ves aos di re i tos
hu ma nos. 

Não se pode dar esse tra ta men to a li de ran ças
de um mo vi men to so ci al im por tan te como se se tra -
tas sem de de lin qüen tes. Eles não são de lin qüen tes.
São lí de res im por tan tes e têm que ser re co nhe ci dos
como tal.

Por tan to, Sr. Pre si den te, la men to que no sé cu lo
XXI a so ci e da de bra si le i ra con ti nue con vi ven do com o 
des res pe i to aos di re i tos hu ma nos e, mais do que isso, 
que con ti nue a ma tan ça de tra ba lha do res ru ra is. Em

dez dias, hou ve dois as sas si na tos e vá ri as pes so as
fo ram re co lhi das aos hos pi ta is, como re sul ta do de
maus tra tos.

Esta mos sen do in for ma dos dos maus tra tos pra ti -
ca dos con tra os co or de na do res do MST. Mas to das as
ve zes que to mar co nhe ci men to de que ou tros pre sos
es tão sen do mal tra ta dos no nos so País, esta Casa tem
que re a gir, em de fe sa dos di re i tos hu ma nos.

Assim, Sr. Pre si den te, es tou dan do en tra da no
re que ri men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

aguar da a for ma li za ção do re que ri men to de V. Exª
para sub me tê-lo ao Ple ná rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, se V. Exª per mi tir, eu gos ta ria de subs -
cre ver o re que ri men to do Se na dor João Ca pi be ri be.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se S. Exª
con sen tir, V. Exª po de rá fazê-lo.

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 800, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 74, II, do Re gi men to Inter -

no do Se na do Fe de ral, re que i ro a cons ti tu i ção de Co -
mis são Tem po rá ria Exter na, com pos ta por um re pre -
sen tan te de cada par ti do com as sen to nes ta casa,
com o ob je ti vo de exa mi nar, in loco, as con di ções em 
que es tão de ti dos os in te gran tes do Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, MST, José Ra i nha
Jú ni or e Fe lin to Pro có pio dos San tos, pre sen te men te
re co lhi dos ao pre sí dio (de Pre si den te Ber nar des, São 
Pa u lo) de Tra ce na-SP., as sim como Di o lin da Alves de
Sou sa que se en con tra no pre sí dio fe mi ni no de Pi -
que ro bi-SP.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to re ves te-se de cir cuns -
tân ci as da ma i or ur gên cia, uma vez que os lí de res ru -
ra is José Ra i nha Jr. e Fe lin to Pro có pio dos San tos es -
tão de ti dos, se gun do seus ad vo ga dos, em con di ções
de su ma nas. Esta ri am iso la dos e sem con ta to en tre si. 
Para sa í rem das ce las têm as mãos e os pés al ge ma -
dos e não po dem ter qual quer ob je to de uso cor ri que i -
ro, como li vros ou tex tos. Essa que i xa foi apre sen ta da
for mal men te pelo co or de na dor exe cu ti vo do Cen tro
de Di re i tos Hu ma nos Evan dro Lins e Sil va, Mar cos
Ro gé rio de Sou za, que os vi si tou no pre sí dio de Pre -
si den te Ber nar des. A si tu a ção, não te nho dú vi das, é
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de fla gran te vi o la ção dos di re i tos hu ma nos. Há mo ti -
vos para se acre di tar que cor rem, in clu si ve, ris co de
vida, uma vez que o ob je ti vo de sua trans fe rên cia
para aque le pre sí dio era dar se gu ran ça aos dois pre -
sos, que vi nham so fren do ame a ças. O Se na do, no
pas sa do, já cons ti tu iu co mis sões ex ter nas en car re ga -
das de exa mi nar si tu a ções como essa, com a ra pi dez
in dis pen sá vel.

Sala de Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor João Ca pi be ri be – Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta – Se na dor Edu ar do Su plicy  – Se na do ra He lo -
i sa He le na – Se na dor Alo í sio Mer ca dan te  – Se na -
do ra Ana Jú lia Ca re pa – Se na do ra Serys Slhes sa -
ren ko.

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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, ins cri to como
Lí der.

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, em pri me i ro lu gar, sem me i as
pa la vras, eu gos ta ria de di zer que par ti ci po das pre o -
cu pa ções co lo ca das aqui por di fe ren tes Se na do res e
Se na do ras.

O pa pel do Se na do é fun da men tal para ga ran tir -
mos o equi lí brio en tre os Esta dos da Fe de ra ção e en -
tre as re giões, con se qüen te men te. Não é pos sí vel, de 
for ma ne nhu ma, apro var mos os ru mos da re for ma tri -
bu tá ria ado ta dos na Câ ma ra dos De pu ta dos. O
PMDB, como qual quer ou tro par ti do com as sen to
nes ta Casa do Con gres so Na ci o nal, tem res pon sa bi li -
da de, e, mais uma vez, que ro de i xar isso ab so lu ta -
men te cla ro.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª me per mi te um rá pi do apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pois não.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
É ape nas para lhe di zer que a cada dia V. Exª cres ce
aos olhos dos seus Co le gas.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, que ria fa lar
de um as sun to não me nos im por tan te, o Esta tu to do
De sar ma men to.

O Esta tu to do De sar ma men to, con clu í do no Se -
na do Fe de ral no dia 24 de ju lho des te ano, foi fru to de
am pla ne go ci a ção e de de ba te. Mas hoje, Sr. Pre si -
den te, o Esta tu to – a sep tu a gé si ma pro pos ta so bre o

tema des de 1997 – cor re o ris co de so frer atra sos
inad mis sí ve is e, pior, de ser des fi gu ra do for for ça do
lobby das in dús tri as de ar mas e mu ni ções. 

Se o Con gres so Na ci o nal ce der às pres sões,
esse elen co de pro pos tas, que pode sal var vi das e re -
du zir a ba na li za ção das ar mas, cor re o ris co de fi car
pre ju di ca do. 

O Esta tu to do De sar ma men to foi apro va do com
ra pi dez no Se na do Fe de ral, mas per deu, Sr. Pre si den te, 
pas mem, a ur gên cia ur gen tís si ma na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e, ao que pa re ce, tem tudo para ser mo di fi ca do
no jogo do lobby de in te res ses. E devo, Sr. Pre si den te,
lem brar que a sua tra mi ta ção nas duas Ca sas foi acer -
ta da por um acor do de ur gên cia fe cha do en tre os Pre si -
den tes do Se na do e da Câ ma ra.

No Se na do, ace i ta mos tudo, até que o De pu ta -
do Luiz Edu ar do Gre e nhalgh pre si dis se a Co mis são
Mis ta – o que fez com mu i ta com pe tên cia – que sis te -
ma ti zou to das as pro pos tas so bre o tema, mas, como
se vê, Sr. Pre si den te, as sim que o pro je to che gou à
Câ ma ra o acor do não foi ob ser va do. 

O pro je to pode ser fa ti a do e vá ri os pon tos fe cha -
dos de po is de ne go ci a ções, das qua is eu, V. Exª, o
Se na dor Tas so Je re is sa ti, o Lí der Alo i zio Mer ca dan te
e to dos os Lí de res, o Se na dor Cé sar Bor ges, que foi o 
Re la tor da ma té ria, o Se na dor Edi son Lo bão, Pre si -
den te da CCJ, par ti ci pa mos in ten sa men te, po dem ser 
al te ra dos. Se isso ocor rer, Sr. Pre si den te, re tro ce de -
re mos cer ca de 10 anos no tem po.

O mun do todo tem avan ça do no rumo da res tri ção 
da ven da e do uso de ar mas de fogo, e o Bra sil, mais do
qual quer ou tro país, tam bém pre ci sa fa zer isso.

No re la tó rio, ela bo ra do na Co mis são de Se gu -
ran ça da Câ ma ra, fo ram in clu í dos re tro ces sos ab sur -
dos, como a re du ção da ida de mí ni ma de 25 para 21
anos para que as pes so as pos sam com prar uma
arma de fogo. Isso é um ab sur do, Sr. Pre si den te! Nos
Esta dos do Su des te, no ta da men te no Rio de Ja ne i ro
e em São Pa u lo, a ma i or ca u sa mor tis é a vi o lên cia
en tre jo vens de 15 a 25 anos de ida de. Por tan to, essa
me di da foi ado ta da em vir tu de do que, la men ta vel -
men te, ocor re no Bra sil.

Ou tra mo di fi ca ção equi vo ca da é a di mi nu i ção
da taxa de ex pe di ção do por te de R$1.000,00 para
R$650,00, e a do re gis tro da arma, de R$300,00 para
R$150,00. Essa re du ção sig ni fi ca um in cen ti vo para
que pos sam con ti nu ar com pran do, re gis tran do e
usan do ar mas. Tam bém não en ten de mos, de for ma
al gu ma, a al te ra ção que re duz as exi gên ci as para
quem quer com prar uma arma de fogo, já que, na prá -
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ti ca, tal re du ção anu la a pró pria sus pen são da ven da
das ar mas de fogo.

Leio nos jor na is que o Pre si den te João Pa u lo
Cu nha pre ten de con ver sar com as Li de ran ças da que -
la Casa para fa zer cum prir o acor do fe i to com o Se na -
do Fe de ral. É jus ta men te isto que es pe ra mos do Pre -
si den te da Câ ma ra, que tem con du zi do a vo ta ção do
Esta tu to fir me men te: que con ti nue dan do a ce le ri da -
de exi gi da pelo pro je to, já que – devo lem brar – vi das
de ho mens, mu lhe res e cri an ças es tão em jogo por
for ça do uso e da ven da in dis cri mi na da de ar mas de
fogo no País.

Indis cu ti vel men te, uma das mu i tas ca u sas da
cri mi na li da de é o aces so fá cil das pes so as às ar mas,
des de o ci da dão co mum até o cri mi no so. É cla ro que
tam bém a de si gual da de so ci al, o ele va do ín di ce de
de sem pre go, a ur ba ni za ção de sor de na da, a im pu ni -
da de e ou tros fa to res con tri bu em, de for ma de ci si va,
para o au men to da cri mi na li da de.

Mas inú me ras pes qui sas de mons tram que o
uso da arma pelo ci da dão é, an tes de ser ins tru men to
para sua pro te ção in di vi du al, ca u sa de sua mor te pre -
ma tu ra. As ar mas não pro te gem nin guém e, na ma i o -
ria das ve zes, vão pa rar nas mãos dos cri mi no sos.
Em as sal tos, por exem plo, 86% das pes so as ar ma -
das que re a gem são atin gi das. Hoje, a clan des ti ni da -
de pre do mi na no País. Há de 20 a 30 mi lhões de ar -
mas ile ga is e ape nas 5 mi lhões de ar mas le ga is no
Bra sil.

Não te nho dú vi das de que é pre ci so agir no sen -
ti do de re for çar o con tro le de en tra da e sa í da de ar -
mas no País, di fi cul tan do e re du zin do ao má xi mo seu
aces so pelo ban di tis mo e pelo cri me or ga ni za do.
Além dis so, é ne ces sá rio pro i bir a sua ven da para
pes so as que pen sam, fal sa men te, es tar pro te gi das,
evi tan do mor tes por mo ti vos ba na is e o que cos tu ma -
mos cha mar de cri mes imo ti va dos.

A me lhor for ma de agir mos nes te mo men to é
com a pres são da opi nião pú bli ca. A in fluên cia do
lobby é mu i to ma i or do que pa re ce. Já vi mos isso
aqui nes ta Casa do Con gres so Na ci o nal. Por isso, Sr.
Pre si den te, que ro ma ni fes tar o meu apo io a ini ci a ti -
vas da so ci e da de or ga ni za da, como o mo vi men to
Viva Rio, que está con vo can do a po pu la ção bra si le i -
ra para a ca mi nha da Bra sil sem Armas, no pró xi mo
do min go, dia 14, no Pos to 5 da Pra ia de Co pa ca ba na, 
com o ob je ti vo de que o Esta tu to do De sar ma men to
vire lei o mais ra pi da men te pos sí vel.

Este é um as sun to que mexe com a so ci e da de
mun di al. Nos pró xi mos me ses, di ver sos pa í ses in ten -
si fi ca rão um tra ba lho in ter na ci o nal para de nun ci ar o

sur pre en den te cus to hu ma no as so ci a do à vi o lên cia
pra ti ca da com ar mas em todo o Pla ne ta, como a 28ª
Con fe rên cia Inter na ci o nal da Cruz Ver me lha e do
Cres cen te Ver me lho, que se rão re a li za das em de -
zem bro des te ano.

De acor do com o Cen tro para o Diá lo go Hu ma -
ni tá rio, que re a li zou o re la tó rio Pen san do Pri me i ro
nas Pes so as, tem au men ta do a in se gu ran ça das
pes so as em todo o mun do, por ca u sa da pro li fe ra ção
da ven da e uso de ar mas de fogo. Com base em pes -
qui sas de sen vol vi das e re la tos pes so a is de mé di cos,
es pe ci a lis tas em de sen vol vi men to, fun ci o ná ri os hu -
ma ni tá ri os e pes so as afe ta das pela vi o lên cia, fo ram
apre sen ta das di ver sas pro pos tas para o en fren ta -
men to do pro ble ma, en tre as qua is:

– a ado ção, pela ONU, de rí gi dos em -
bar gos de ar mas e mu ni ções para pa í ses
que são gran des con su mi do res;

– a cri a ção de me di das que pro te jam,
so bre tu do, as cri an ças da vi o lên cia das ar mas; 
sa be mos que são elas e os jo vens, em ge ral,
as gran des ví ti mas de aci den tes e de cri mes
que en vol vem as ar mas de fogo;

– e o es ta be le ci men to de ações que
res trin jam o con tra ban do e a trans fe rên cia
de ar mas en tre pa í ses.

Sr. Pre si den te, o Bra sil não pode con ti nu ar a
as sis tir iner te a uma su ces são de cri mes que têm
em co mum a uti li za ção de ar mas. Não dá mais para
tra tar a ques tão com hi po cri sia, pois as pes so as
con ti nu am ad qui rin do ar mas e vêm se ma tan do to -
dos os dias, em cho can tes in ci den tes.

Te mos, por tan to, que co brar dos Pre si den tes da
Câ ma ra e do Se na do o acor do fe i to en tre eles, que
en se jou a cri a ção de uma Co mis são Mis ta do Con -
gres so Na ci o nal até en tão iné di ta, pois fun ci o nou em
ple no pe río do de con vo ca ção do Con gres so Na ci o -
nal. Só as sim se pro mo ve rá a ce le ri da de de se ja da na
tra mi ta ção do pro je to, com a ur gên cia ur gen tís si ma,
me di an te re que ri men to de to dos os Lí de res pela
apro va ção do Esta tu to do De sar ma men to. Sem dú vi -
da ne nhu ma, o re fe ri do di plo ma le gal di mi nu i rá a vi o -
lên cia e per mi ti rá ao Bra sil con vi ver ci vi li za da men te
com os de ma is pa í ses que pro mo ve ram o de sar ma -
men to.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de

pas sar a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, eu
gos ta ria de tes te mu nhar, pe ran te a Casa, o que o Se -
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na dor Re nan Ca lhe i ros aca ba de re la tar: foi a Co mis -
são Mis ta (en tre Se na do e Câ ma ra), des ti na da a con -
so li dar to dos os pro je tos, que es ta va exa mi nan do o
pro ble ma das ar mas no Bra sil. E a de ci são foi to ma da
e foi en con tra do um con sen so, mas, in fe liz men te, a
ma té ria até ago ra não teve so lu ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Vou pro cu rar o Pre si den te da Câ ma ra,
De pu ta do João Pa u lo Cu nha e lhe pe dir sua in ter fe -
rên cia para que to das as pro vi dên ci as acer ta das en -
tre a Câ ma ra e o Se na do se jam con cre ti za das.

Mais uma vez, que ro lou var a ati tu de do Se na -
dor Re nan Ca lhe i ros ao de mons trar in te res se e par ti -
ci par de um tema de ta ma nha re le vân cia para o País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de hi po te car to tal
apo io à ini ci a ti va do Lí der Re nan Ca lhe i ros e di zer
que fi ze mos um acor do, no âm bi to da que la Co mis são 
Mis ta, que a Câ ma ra deve hon rar. E nos mo bi li za re -
mos nes sa di re ção.

Mas gos ta ria de tra tar do tema da re for ma tri bu -
tá ria.

Assis ti des ta tri bu na a dis cur sos ve e men tes
con tra a re for ma tri bu tá ria. 

Às ve zes, apa ren te men te ca mi nhan do na mes -
ma di re ção, quan do, na re a li da de, os in te res ses dos
Esta dos es tão se so bre pon do, em al gu mas si tu a -
ções, aos in te res ses do par ti do, no Se na do e na Câ -
ma ra, ou mes mo den tro de uma ban ca da. 

Ati tu des qua se se me lhan tes no tom da re tó ri ca,
mas ab so lu ta men te an ta gô ni cas quan do se tra ta dos
in te res ses em ques tão.

Para de ci frar mos esse tema da re for ma tri bu tá -
ria, gos ta ria de co lo car al gu mas ques tões em seu de -
vi do lu gar.

Pri me i ro, não é cor re to o dis cur so do PFL, a que
te mos as sis ti do, de que hou ve uma der ra ma tri bu tá ria 
nes ses oito me ses. 

Nos so Go ver no cor tou gas tos pú bli cos. Pela pri -
me i ra vez, ge rou su pe rá vit, cor tan do gas tos para per -
mi tir que a dí vi da pú bli ca ca ís se, sem so bre car re gar a 
so ci e da de.

Só há dois fa tos: o au men to de 1% na Con tri bu i -
ção So ci al do Lu cro Lí qui do so bre os ban cos, se tor
que tem que pa gar e tem que par ti ci par des se ajus te,
pois é o mais ren tá vel da so ci e da de; a base de cál cu lo 
da Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do no lu cro
pre su mi do.

Como a mi cro em pre sa pode de cla rar o lu cro
real, não é pre ju di ca da se apre sen tar suas con tas.
Tra ta-se, ba si ca men te, de uma iso no mia en tre as sa -
la ri a dos, au tô no mos e lu cro pre su mi do. Con tu do,
quan do foi uti li za da uma car ga tri bu tá ria ab so lu ta -
men te bru tal – essa foi a ex pres são usa da em re la ção 
à Re for ma Tri bu tá ria atu al? 

Ao lon go do úl ti mo pe río do – 30% de au men to de
car ga tri bu tá ria, R$110 bi lhões a mais –, ano pas sa do.

Con si de ro des ne ces sá rio, mas po de ria re la tar a
cro no lo gia des se pro ces so, que co me ça em 1996, com a 
re du ção da de du ção do Impos to de Ren da para edu ca -
ção; o au men to de 50% da alí quo ta na Con tri bu i ção So -
ci al so bre o Lu cro Lí qui do; a cri a ção da CPMF; o au men -
to da alí quo ta da CPMF, em 1999; a cri a ção da Cide; o
au men to de 50% da Co fins, em 1998.  

Vi ve mos um au men to bru tal da car ga tri bu tá ria,
por que o en di vi da men to do Esta do bra si le i ro le vou a
essa si tu a ção. 

O de ba te deve ser pela me lhor for ma sa í da pos -
sí vel des sa si tu a ção!  Por que não há como re du zir a
car ga tri bu tá ria, não é pos sí vel!

Te mos que cri ar uma con di ção ma cro e co nô mi -
ca que per mi ta, no tem po, a re du ção da car ga tri bu tá -
ria, como já di zía mos na cam pa nha. 

O que po de mos fa zer é ra ci o na li zar, sim pli fi car,
des bu ro cra ti zar, es ti mu lar al guns se to res, de so ne rar
a ces ta bá si ca, es ti mu lar as ex por ta ções e o se tor
pro du ti vo; é bus car o me lhor equi lí brio da Fe de ra ção.

Gos ta ria de lem brar que o Se na dor Tas so Je re -
is sa ti, da tri bu na, dis se que “é ina ce i tá vel o Rio de Ja -
ne i ro no Fun do de De sen vol vi men to Re gi o nal”. S. Exª
se es que ceu de men ci o nar que Mi nas Ge ra is tam -
bém en trou. 

Re al men te, acre di to que, para o Fun do de De -
sen vol vi men to Re gi o nal – que não foi re gu la men ta do
ain da, e isso pou co re pre sen ta –, de ve ri am ser de fi ni -
dos cri té ri os de dis tri bu i ção de re cur sos para as re -
giões e uma po lí ti ca para áre as mais po bres das di -
ver sas re giões. 

Em Mi nas Ge ra is, há o Vale de Je qui ti nho nha,
ine ga vel men te uma das re giões mais po bres, in clu si -
ve como al gu mas áre as dos gran des cen tros me tro -
po li ta nos. 

No Rio de Ja ne i ro, dois mi lhões de pes so as vi -
vem nas fa ve las em si tu a ção mu i to pre cá ria. Po rém,
não se pode di zer que isso é uma in jus ti ça! 

Esse Fun do se quer exis tia! 
A União está dis pon do par te dos seus re cur sos

para vi a bi li zar.  
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Tam bém que ro lem brar a pror ro ga ção do pra zo
da pas sa gem de ori gem para o des ti no. 

Apa ren te men te, o Se na dor Arthur Vir gí lio vem
aqui, con de na o Go ver no e a vo ta ção da Câ ma ra, e
só não diz, como Lí der do PSDB, que a emen da vo ta -
da on tem foi de sua Ban ca da na Câ ma ra. E diz o Lí -
der: “Se rei o guer ri lhe i ro do Ama zo nas; não vai pas -
sar nes sas con di ções”. E o Se na dor Tas so Je re is sa ti
re pe te o mes mo. Mas S. Exªs de fen dem in te res ses
opos tos. 

Va mos fa lar com fran que za: ao Ce a rá, in te res sa 
a co bran ça no des ti no, e a Ama zô nia per de 90% da
re ce i ta se for co bra do no des ti no. É dis so que se tra ta.

Por tan to, não pen so que o me lhor ca mi nho des -
ta Casa seja ra di ca li zar mos des sa for ma as po si ções, 
como se fos se um pro ble ma Opo si ção/Go ver no, ou
ban ca da da Câ ma ra/ ban ca da do Se na do, ou Esta do
con tra ou tro. 

Não va mos a lu gar al gum ra di ca li zan do dis cur -
so, cri an do an ta go nis mos que, pen so, não são pro ce -
den tes.

A mar gem de ma no bra para a Re for ma Tri bu tá -
ria é pe que na, em fun ção da cri se fis cal do Esta do
bra si le i ro em to dos os ní ve is. 

Qual o dra ma de Mi nas Ge ra is? Mi nas Ge ra is
não con se guiu pa gar as con tas no ano pas sa do; hou -
ve a edi ção da que la me di da pro vi só ria das es tra das,
uma po lí ti ca de so cor ro, para pa gar o 13º e a fo lha. 

Qual o dra ma do Rio de Ja ne i ro? Para re sol ver a 
cri se fis cal an te ri or, o Rio de Ja ne i ro teve ro yal ti es an -
te ci pa dos. 

Os dois Esta dos não fi ze ram o ajus te fis cal que
de ve ri am ter fe i to no pas sa do – há ou tros pro ble mas
es tru tu ra is -, mas a ver da de é que eles não fi ze ram. E
o Rio de Ja ne i ro não pa gou o 13º sa lá rio de 2002, até
este mo men to. Ontem, vo ta mos aqui uma me di da
pro vi só ria para cri ar um me ca nis mo que vi a bi li ze o
pa ga men to do 13º sa lá rio de 2002 de vi do pelo Esta do 
do Rio de Ja ne i ro.

Mas não re sol ve re mos essa cri se fis cal ima gi -
nan do que se pos sa ti rar re cur sos da União; por que o
pro ble ma da União é a dí vi da pú bli ca que aí está.

Este País, para ter cré di to, pre ci sa re du zir a taxa 
de ju ros, pre ci sa alon gar o per fil da dí vi da pú bli ca,
para de so ne rar o Orça men to e po der in ves tir e gas tar
mais com as re giões.

Se não hou ver equi lí brio sus ten tá vel das fi nan -
ças pú bli cas, os ju ros su bi rão, não ha ve rá cres ci men -
to, pro du ção, ca i rá a re ce i ta de to dos os Esta dos, de
to dos os Mu ni cí pi os. E não adi an ta ima gi nar que a
União tem uma fá bri ca de emi tir pa pel-mo e da, por que 

esse lan ça men to não só gera in fla ção, como dí vi da,
que não pode ser fi nan ci a da no mer ca do nes se pa ta -
mar, pois o ris co do País sobe e não há cré di to.

Por tan to, essa dis cus são deve ser fe i ta com mu -
i ta ra ci o na li da de, com mu i ta ob je ti vi da de e com mu i to
es pí ri to pú bli co, o mes mo que ins pi rou a Re for ma
Pre vi den ciá ria. 

Vol ta re mos a dis cu tir o tema da tri bu na. 
Fi ze mos um gran de de ba te on tem à no i te. 
Te nho cer te za de que to dos os Se na do res que

dis cu tem com pro fun di da de esse tema apói am, sim,
essa Re for ma Pre vi den ciá ria, en tre ou tros mo ti vos,
por que ela é in dis pen sá vel para haja jus ti ça so ci al em 
um País em que qua ren ta mi lhões de bra si le i ros es -
tão fora da Pre vi dên cia e 16 mi lhões (65% dos apo -
sen ta dos) ga nham até um sa lá rio mí ni mo. Na ma i o ria
dos Esta dos, a fo lha de ina ti vos é ma i or do que a de
ati vos, uma das ra zões da cri se fis cal e fi nan ce i ra que 
es ta mos atra ves san do. 

Essa dis cus são uni fi ca o País na de fe sa da ad -
mi nis tra ção pú bli ca. 

É mu i to im por tan te avan çar mos na Re for ma
Pre vi den ciá ria.

Qu an to à Re for ma Tri bu tá ria, te mos de en con trar
um pon to de equi lí brio, ne go ci ar com ra ci o na li da de.
Todo mun do terá de ce der e aju dar a cons tru ir uma sa í -
da ra ci o nal. Não po de mos opor os Esta dos pro du to res
aos Esta dos con su mi do res, por que não é ver da de que
são só os Esta dos ri cos a se rem atin gi dos. 

O Ama zo nas não é um Esta do rico e não pode
per der 90% da re ce i ta, como o Mato Gros so, que se
in vi a bi li za como Esta do, com 75% da re ce i ta com pro -
me ti da no tem po se se pas sar para o des ti no, as sim
como a Ba hia – va mos fa lar cla ra men te -, que per de
os in ves ti men tos e re ce i ta tri bu tá ria, e já vem de uma
cri se fis cal que não é pe que na.

Te mos de dis cu tir a jus ti ça do pac to fe de ra ti vo
com mo de ra ção, com vi são de na ção, com vi são de
pro je to de de sen vol vi men to, ain da que cada um de -
fen da o seu Esta do e nos di vi da mos pe las nos sas
Ban ca das, pe las nos sas ide o lo gi as e pro gra mas. 

É pre ci so ra ci o na li da de e dis cu tir mos com pro -
fun di da de os da dos.

Por úl ti mo, que ro di zer, Sr. Pre si den te, que des -
de o iní cio, digo que o fó rum para a re for ma tri bu tá ria
des te País é este ta pe te azul do Se na do Fe de ral, que
era um erro jo gar as duas re for mas na Câ ma ra, por -
que a Câ ma ra não tem a re pre sen ta ção do ter ri tó rio
do pac to fe de ra ti vo. 

Ago ra, não po de mos ser um es pe lho par ti do
que não pro je ta uma ima gem de Bra sil. 
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Não po de mos ser ca cos da cri se fis cal e fi nan -
ce i ra des te País, cada um ima gi nan do que o seu pe -
da ci nho de es pe lho re pre sen ta al gu ma co i sa. 

So mos uma na ção nes te ple ná rio, e tem de ha -
ver um pro je to de na ção, de ra ci o na li da de, de sus ten -
ta bi li da de, de equi lí brio e de ge ne ro si da de se qui ser -
mos atra ves sar essa cri se fis cal.

Sin ce ra men te, por tudo que vivi nes ses oito me -
ses, cre io que o Se na do será ca paz de so lu ci o nar o
im pas se que está na Câ ma ra. 

E é bom que a Câ ma ra ter mi ne a vo ta ção do je i -
to que pu der ter mi nar, para que nos de bru ce mos e re -
pac tu e mos a Re for ma Tri bu tá ria aqui em ba ses ra ci o -
na is, sus ten tá ve is, em ba ses de equi lí brio, de diá lo go, 
pois não é mais um pro ble ma de Go ver no e Opo si ção
ou des se par ti do con tra aque le. 

Den tro das nos sas Ban ca das, as di fe ren ças não 
são pe que nas, mas, se pre va le ce rem ho ri zon te his tó -
ri co, es pí ri to pú bli co e gran de za de ob je ti vos, te nho
cer te za de que esse es pe lho se re com po rá, este País 
terá a sua ima gem e nós, co le ti va men te, da re mos
uma gran de res pos ta ao povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, pois fui ci ta do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Tas so Je re is sa ti, a ci ta ção a res pe i to de V. Exª não foi
de modo a que, pelo Re gi men to, ti ves se o di re i to a
uma ex pli ca ção pes so al.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, fi cou a im pres são de que fiz a pro pos ta
de di vi dir o País e de cada um olhar para o seu es pe -
lho, sem ter a vi são de Na ção, o que, para mim, é uma 
ofen sa. Não te nho essa vi são, como te nho cer te za de
que V. Exª sabe dis so. Então, pos so ex pli car-me?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Ana is já
re gis tra ram a ex pli ca ção de V. Exª por qua se o tem po
re gi men tal que a nos sa Casa per mi te, que é de dois mi -
nu tos. V. Exª, en tão, po de ria usar mais um mi nu to.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para
uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, nes te um mi nu to, gos ta ria de di zer que
todo o es pí ri to do meu pro nun ci a men to foi em nome
de uma Na ção. E uma Na ção só exis te se for jus ta e
equi li bra da. Se ela é pro fun da men te de se qui li bra da,
ou se uma pro pos ta a leva ao de se qui lí brio, isso leva
o País a se par tir e nos leva a dis cus sões re gi o na is
como esta.

A pro pos ta apre sen ta da que che ga rá a esta
Casa é in jus ta e au men ta o de se qui lí brio ain da mais.

E isso não de ve ria ser per mi ti do, em nome do ca i xa
da União, por ca u sa da dí vi da pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PLF – RN. Como Lí der.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a mi nha pa la vra é rá pi da. Qu e ria me ma ni fes -
tar em nome do meu Par ti do em re la ção à Pro pos ta de
Re for ma Tri bu tá ria que está sen do vo ta da na Câ ma ra e
que está pre ci pi tan do fa tos in de se já ve is. 

A Na ção é tes te mu nha de que du ran te as ne go -
ci a ções da Re for ma Tri bu tá ria os par ti dos po lí ti cos da 
base ali a da fo ram ou vi dos; os Esta dos fo ram mu i to
ou vi dos; a so ci e da de foi mu i to pou co ou vi da e os Mu -
ni cí pi os, pra ti ca men te nada. Mas os Esta dos, é pre ci -
so que se re gis tre, du ran te um bom tem po de mons -
tra ram uni da de de pen sa men to, ti nham re i vin di ca -
ções uni for mes, co muns a to dos, como a par ti lha da
Cide e da CPMF – que ob ti ve ram –, a re ci pro ci da de
do Pa sep e o au men to, para R$8,5 bi lhões, do va lor
do Fun do de Com pen sa ção para a De so ne ra ção das
Expor ta ções.

As dis cus sões evo lu í ram du ran te um bom tem -
po; os Esta dos, é ver da de, ob ti ve ram con quis tas que
os Mu ni cí pi os não con se gui ram; es ta be le ceu-se, num 
dado mo men to, uma di fe ren ça nas pre ten sões dos
Esta dos com re la ção ao ICMS, no des ti no ou na ori -
gem, quan to de alí quo ta mí ni ma e a par tir de quan do,
ICMS no des ti no e na ori gem.

A par tir des se pon to, es ta be le ceu-se a ci zâ nia
en tre os Esta dos. Na mi nha opi nião, Sr. Pre si den te,
era tudo o que a União de se ja va, por que o que ela de -
se ja va e de se ja com essa Pro pos ta de Re for ma Tri bu -
tá ria é re sol ver seu pro ble ma de ca i xa, o pro ble ma
me di a to. Isso já está apro va do na vo ta ção, em pri me i -
ro tur no, por meio da pror ro ga ção da des vin cu la ção
das re ce i tas da União em 20% e da pror ro ga ção da vi -
gên cia da CPMF.

Na úl ti ma hora, ne go ci a ções pon tu a is que co -
man da ram en ten di men tos do Go ver no com al guns
Esta dos pro du zi ram, em fun ção da ci zâ nia já es ta be -
le ci da nas re la ções en tre Esta dos... Acom pa nhei mu i -
to de per to as ne go ci a ções da Go ver na do ra do meu
Esta do, que se frus trou pro fun da men te com o que se
acer tou ao fi nal.

Ao fi nal, o que se acer tou, pon tu al men te, para
se ob ter al guns vo tos a mais e se ter a ga ran tia da
apro va ção da Pro pos ta da Re for ma Tri bu tá ria, sig ni fi -
cou con ces são a Esta dos ri cos, como Rio de Ja ne i ro,
São Pa u lo e Mi nas Ge ra is, que con se gui ram in clu são
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de pe da ços de seus ter ri tó ri os mais po bres na par ti -
lha dos ma gros re cur sos do Fun do Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Re gi o nal (FNDR) . São Pa u lo con se -
guiu um acrés ci mo de R$1,3 bi lhão a mais no seu ca i -
xa pela par ti ci pa ção no Fun do de Com pen sa ção para 
a De so ne ra ção das Expor ta ções em re la ção à ex por -
ta ção de pro du tos de bens de ca pi tal. 

O que isso sig ni fi cou, Sr. Pre si den te, que nos
ca u sa in dig na ção? Isso sig ni fi cou: das con quis tas mí -
ni mas que os Esta dos e as re giões mais po bres ob ti -
ve ram, na úl ti ma hora, em fun ção de uma ci zâ nia que
o Po der Cen tral es ti mu lou, re ti rou-se dos mais po bres 
para dar aos mais ri cos em be ne fí cio da apro va ção de 
uma Pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria que, em úl ti ma
aná li se, in te res sa, no que foi apro va da, fun da men tal -
men te, ao equi lí brio de ca i xa da União.

Daí a in dig na ção da que les que fa zem par te das
re giões mais po bres, daí as ma ni fes ta ções dos Se na -
do res Anto nio Car los Ma ga lhães, Tas so Je re is sa ti,
Arthur Vir gí lio, Re nan Ca lhe i ros, Jef fer son Pé res, do
Lí der do PTB, Se na dor Fer nan do Be zer ra, de tan tos
Se na do res que aqui se ma ni fes ta ram em pro tes to
con tra um fato que, na me lhor das hi pó te ses, é pro -
fun da men te in jus to. 

O que ocor reu ou o que está ocor ren do na vo ta -
ção da Pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria, Sr. Pre si den -
te, é, no di ta do po pu lar, o que se cos tu ma di zer “além
de que da, co i ce” e con tra o co i ce nós nos in sur gi re -
mos. Pro tes ta re mos usan do de to dos os re cur sos re -
gi men ta is, usan do seja lá de que re cur sos pu der mos
usar, seja obs ta cu li zan do a tra mi ta ção da Re for ma
Pre vi den ciá ria, seja obs ta cu li zan do o an da men to
nor mal dos tra ba lhos, para, em nome de uma ca u sa
mais no bre, evi tar a in jus ti ça que se faz ao Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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.) – Sr. Pre si den te, há
mu i tas ma té ri as re le van tes e uma de las dis cu te a es -
tru tu ra do pla no real. Sen do vi sí vel, a meu ver, a fal ta
de quo rum, gos ta ria que an tes de co me çar mos V.
Exª fi zes se a ve ri fi ca ção no mi nal, para sa ber mos se
pros se gui mos ou não com mu i ta con sis tên cia a ses -
são de hoje, ou se a in ter rom pe mos, em fun ção do
pres sen ti men to que te nho de que não há quo rum.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, in fe liz men te, na for ma re gi men tal, não
pos so an te ci pa da men te fazê-lo. Na hora da vo ta ção

da pri me i ra ma té ria, V. Exª po de rá pe dir ve ri fi ca ção
de quo rum.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Sr. Pre si den te.

Te nho um pro je to sem gran de re le vân cia de cur -
to pra zo, Ano da Mu lher. Pe di rei, em pro tes to como a
Re for ma Tri bu tá ria está sen do co lo ca da, em ho me na -
gem à mu lher do Nor te, do Nor des te e do Cen -
tro-Oes te.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
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 Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 801, DE 2003

So li ci ta a in ser ção em ata de voto
de ho me na gem ao Pre si den te Jus ce li no
Ku bits chek, pela pas sa gem de seu 101º
ani ver sá rio.

Se nhor Pre si den te,
Em con for mi da de com o art. 222, do Re gi men to

Inter no, re que i ro a in ser ção em ata de voto de ho me -
na gem ao Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i -
ra, pela pas sa gem de seu cen té si mo-pri me i ro ani ver -
sá rio na ta lí cio, co me mo ra do no dia 12 de se tem bro
do cor ren te ano.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Pa u lo Octá vio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
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 Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 802, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento

Interno do Senado Federal, seja formulado voto de
aplauso ao Presidente da República pela edição de
Decreto de 1º de setembro de 2003, que “Institui
Grupo de Trabalho Interministerial para propor
medidas para elaborar diagnóstico e apresentar
propostas relativamente à situação fundiária das
terras de domínio da União no Estado de Roraima”,
conclamando Sua Excelência a determinar a todos os 
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órgãos da Administração Pública que não deliberem
qualquer ato sobre a questão fundiária no Estado até
a conclusão dos trabalhos do Grupo recém-criado.

Justificação

A instituição de um Grupo de Trabalho
Interministerial, destinado a analisar e propor
medidas relativas à situação fundiária no Estado de
Roraima, merece total apoio e o voto de aplauso do
Senado Federal, em face dos problemas vivenciados
naquele Estado, em decorrência das divergências
envolvendo os diversos atores na questão de áreas
da União e particulares no Estado de Roraima.

Vários órgãos da Administração Federal estão
envolvidos no processo e podem deliberar sobre essa 
matéria se não houver uma determinação clara da
Presidência da República, declarando que até a
conclusão dos trabalhos da Comissão fica inócuo
qualquer ato de órgão ou entidade que não seja
aprovado pelo grupo que ora foi criado.

A concentração de atividades e poderes no
referido grupo serviria, assim, para evitar o aumento
de uma crise existente e reduziria a possibilidade de
surgimento de novos conflitos nesse campo.

Diante disso, esperamos que o grupo
interministerial seja um novo marco na conturbada
questão fundiária no Estado de Roraima, aplaudindo
a louvável decisão do Governo Federal, na pessoa do 
Presidente da República.

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2003. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – O
requerimento lido será publicado e despachado à
Comissão competente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Geraldo Mesquita Júnior.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003

Dispõe sobre o percentual dos
cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, 
nos termos do inciso VIII do art. 37 da
Constituição Federal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O edi tal de cada con cur so pú bli co fe de ral

re ser va rá até vin te por cen to das va gas em dis pu ta a
por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is.

§ 1º Os candidatos aprovados no concurso são
detentores de mera expectativa de direito à
nomeação, que obedecerá, rigorosamente, a ordem
de classificação e o prazo de validade do concurso ou 
de sua prorrogação.

§ 2º Os aprovados dentro do número das vagas
de que trata o caput, obedecidas as demais
exigências legais para investidura no cargo ou
emprego público, serão nomeados alternadamente
com os não portadores de necessidades especiais.

§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior
aos aprovados em número excedente ao de vagas
oferecidas no concurso.

§ 4º A vaga decorrente de nomeação tornada
sem efeito será objeto de nomeação de novo
candidato aprovado no mesmo grupo, obedecida a
ordem de classificação.

§ 5º Havendo sobra entre as vagas de que trata o
caput, sem que haja candidatos para investidura, serão
elas aproveitadas para o grupo de candidatos
aprovados não portadores de necessidades especiais.

Art. 2º Para os fins desta lei, está apto a se
habilitar às vagas de que trata o artigo anterior o
portador de necessidades especiais auditiva, visual,
locomotora, oral ou orgânica, relativamente aos
padrões aceitáveis como típicos e compatíveis com a
respectiva idade adulta cronológica e mental.

Parágrafo único. Constará como anexo do edital
laudo emitido por órgão oficial do Poder Público
identificando, com objetividade e padrão
médico-científico, os padrões das necessidades
especiais referidas no caput que possibilitam o
exercício do cargo ou emprego público.

Art. 3º No exame de saúde do candidato
portador de necessidades especiais, convocado para
a posse, somente poderão ser consideradas como
inabilitadoras as condições físicas ou psíquicas em
desacordo com os padrões fixados no laudo de que
trata o artigo anterior.

Art. 4º No cál cu lo do per cen tu al de va gas de que
tra ta o art. 1º, se rão ob ser va dos os se guin tes cri té ri os:

I – o per cen tu al que re sul tar dí zi ma in fe ri or a
uma uni da de não será ob je to de re ser va;

II – o per cen tu al que re sul tar dí zi ma su pe ri or a
uma uni da de será ar re don da do para re ser va de vaga
em fa vor dos can di da tos por ta do res de ne ces si da des
es pe ci a is.
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Art. 5º Ao can di da to in cum be, no ato da ins cri -
ção, in di car a ne ces si da de es pe ci al de que é por ta dor 
e a op ção de con cor rer den tro da re ser va de va gas, e
à en ti da de que pro mo ver o con cur so pú bli co fe de ral
in cum be ofe re cer as con di ções, in clu si ve de aces so e 
de ins ta la ções fí si cas, para re a li za ção de to das as
eta pas do con cur so de for ma com pa tí vel com a ne -
ces si da de es pe ci al in di ca da.

Art. 6º É as se gu ra da a gra tu i da de de ins cri ção
em con cur so pú bli co para os por ta do res de ne ces si -
da des es pe ci a is.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O aces so aos car gos pú bli cos foi de mo cra ti za do 
pela atu al Cons ti tu i ção da Re pú bli ca. O con jun to das
re gras e prin cí pi os cons ti tu ci o na is bus cou afas tar do
ser vi ço pú bli co to dos aque les que não de mons tra rem 
ob je ti va men te as con di ções in te lec tu a is, fí si cas e
men ta is mí ni mas para o exer cí cio sa tis fa tó rio das fun -
ções dos car gos no apa re lho es ta tal.

Com es sas pre vi sões fi cou as se gu ra da a se le ti -
vi da de, a com pe ti ti vi da de e a pu bli ci da de dos cer ta -
mes de se le ção de ser vi do res, dan do es pe ci al di men -
são ao prin cí pio da im pes so a li da de, cal ca do no ca put
do art. 37 da Car ta da Re pú bli ca.

O re gra men to não está com ple to, con tu do.
O avan ço, no Bra sil, do prin cí pio da ação afir ma -

ti va, tam bém co nhe ci do como dis cri mi na ção po si ti va,
vem con sa grar en tre nós a igual da de ma te ri al, ou seja, 
a per cep ção de que a igua la ção cons ti tu ci o nal deve le -
var em con ta as de si gual da des efe ti vas das pes so as,
não ape nas ju rí di cas, com es pe ci al ên fa se na ques tão
dos por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is.

O pro je to de lei que apre sen ta mos pre ten de in -
cor po rar os con ce i tos de ação es ta tal pro te to ra dos
por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is ao re gra men to 
de aces so a car gos pú bli cos por con cur so pú bli co.

No mé ri to, a pro pos ta visa re gu la men tar o dis -
pos to no in ci so VIII do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
que de ter mi na que “a lei re ser va rá per cen tu al dos
car gos e em pre gos pú bli cos para as pes so as por ta -
do ras de de fi ciên cia e de fi ni rá os cri té ri os de sua ad -
mis são”.

É ine gá vel a im por tân cia des ta pro po si ção, que
dis ci pli na o per cen tu al de va gas que po de rá ser re -
ser va do, o me ca nis mo de no me a ção en tre por ta do -
res e não por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is –
den tro do nú me ro de va gas e para os apro va dos em

nú me ro ex ce den te –, bem as sim de fi ne a re gra para
as hi pó te ses em que o per cen tu al da re ser va re sul tar
em dí zi ma (si tu a ção essa que tem ca u sa do mu i tas
de man das ju di ci a is, já que a fal ta de re gu la men ta ção
por lei tem “de le ga do” ao edi tal do con cur so a dis ci pli -
na da ma té ria).

Por ou tro lado, a pro pos ta bus ca ain da de fi nir os
ti pos de ne ces si da des es pe ci a is que po de rão ser al -
can ça das pela re ser va de va gas, exi gin do que cons te
como ane xo do edi tal la u do emi ti do por ór gão ofi ci al
do Po der Pú bli co de fi nin do os pa drões de ne ces si da -
des es pe ci a is que pos si bi li tam o exer cí cio do car go
ou em pre go pú bli co.

Res sal te-se como de gran de re le vân cia a exi -
gên cia de que a en ti da de que pro mo ver o con cur so
pú bli co fe de ral ofe re ça as con di ções, in clu si ve de
aces so e de ins ta la ções fí si cas, para a re a li za ção de
to das as eta pas do con cur so de for ma com pa tí vel
com a ne ces si da de es pe ci al.

Fi nal men te, é pre ci so en fa ti zar, o gran de al can -
ce so ci al da pro po si ção é con sig na do no dis po si ti vo
que as se gu ra ao por ta dor de ne ces si da des es pe ci a is 
a gra tu i da de de ins cri ção em con cur sos pú bli cos. Tal
me di da in se re-se nas po lí ti cas de ação afir ma ti va que 
de vem ser ado ta das pelo po der pú bli co no sen ti do de
pos si bi li tar a opor tu ni da de de aces so aos car gos pú -
bli cos pe los por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is.

Con si de ran do que o aces so des se gru po de pes -
so as ao mer ca do de tra ba lho pri va do en fren ta res tri -
ções e dis cri mi na ções, tra zen do como con se qüên cia
um alto ín di ce de de sem pre ga dos, fi ca ria di fí cil fa zer
fren te às taxa de ins cri ção, que nor mal men te são co -
bra das em va lor ele va do. É nes se sen ti do que con si de -
ra mos que a pre sen te pro po si ção bus ca, so bre tu do,
as se gu rar a ci da da nia ple na des ses bra si le i ros.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 37. ..............................................................
....................................................................................

VIII – a lei re ser va rá per cen tu al dos car gos e
em pre gos pú bli cos para as pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia e de fi ni rá os cnté nos de sua ad mis são;

............................................................”

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – De ci são Ter mi na ti va)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2003

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da re la ti va men te à con ces são de be -
ne fí ci os fis ca is para as do a ções des ti na -
das à as sis tên cia e pro mo ção so ci al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei re gu la a con ces são de be ne fí ci os

fis ca is re la ti vos ao Impos to so bre Ren da e Pro ven tos
de Qu al quer Na tu re za com vis tas a es ti mu lar a par ti -
ci pa ção das em pre sas, das pes so as fí si cas e de en ti -
da des do ter ce i ro se tor nas ações es tru tu ra is e con -
jun tu ra is de com ba te à in se gu ran ça ali men tar e er ra -
di ca ção da po bre za, e nas de ma is ações so ci a is em -
pre en di das em âm bi to fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal.

Art. 2º Os con tri bu in tes po de rão efe tu ar do a -
ções em di nhe i ro e bens aos fun dos e en ti da des men -
ci o na dos no art. 3º e de du zir do Impos to de Ren da até 
ses sen ta por cen to do res pec ti vo va lor, obe de ci dos
os se guin tes li mi tes es pe cí fi cos:

I – dois por cen to do im pos to de vi do, apu ra do
pe las pes so as ju rí di cas tri bu ta das com base no lu cro
real, pre su mi do ou ar bi tra do;

II – seis por cen to do im pos to de vi do, apu ra do
pe las pes so as fí si cas na de cla ra ção de ajus te anu al.

§ 1º O va lor da de du ção de que tra ta o in ci so I
des te ar ti go:

I – não ex clui ou re duz ou tros be ne fí ci os ou de -
du ções em vi gor;

II – não po de rá ser com pu ta do como des pe sa
ope ra ci o nal na apu ra ção do lu cro real;

III – po de rá ser de du zi do tam bém dos pa ga -
men tos men sa is do im pos to cal cu la do por es ti ma ti va.

§ 2º O dis pos to no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249,
de 26 de de zem bro de 1995, não se apli ca às de du -
ções de que tra ta o in ci so I do ca put des te ar ti go.

§ 3º O va lor da de du ção de que tra ta o in ci so II
do ca put des te ar ti go in de pen de da op ção quan to à
for ma de apu ra ção do ajus te anu al.

§ 4º O li mi te de que tra ta o in ci so II do ca put des te
ar ti go deve ser ob ser va do in de pen den te men te do li mi te 
de seis por cen to do va lor do im pos to de vi do, apli cá vel à 
soma das de du ções a que se re fe rem os in cen ti vos à
cul tu ra e à ati vi da de au di o vi su al, in clu si ve ci ne ma to grá -
fi ca, pre vis tos na le gis la ção es pe cí fi ca.

Art. 3º As do a ções de que tra ta o art. 2º são as
des ti na das, iso la da ou cu mu la ti va men te:

I – aos Fun dos dos Di re i tos da Cri an ça e do
Ado les cen te, na ci o nal, es ta du a is ou mu ni ci pa is, de
que tra ta a Lei nº 8.242, de 12 de ou tu bro de 1991;

II – ao Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al, de
que tra ta o art. 27 da Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro
de 1993 – Lei de Orga ni za ção da Assis tên cia So ci al
(Loas) –, bem como aos Fun dos de Assis tên cia So ci -
al Esta du a is, Dis tri tal e Mu ni ci pa is de que tra ta o art.
30, II, des sa mes ma lei;

III – ao Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po -
bre za, fe de ral, de que tra ta o art. 79 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (ADCT), bem
como aos Fun dos de Com ba te à Po bre za Esta du a is,
Dis tri tal e Mu ni ci pa is de que tra ta o art. 82 do ADCT;

IV – às en ti da des e or ga ni za ções de as sis tên cia 
so ci al por ta do ras de ates ta do de re gis tro e de cer ti fi -
ca do de en ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al,
for ne ci dos pelo Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al, nos ter mos dos arts. 9º § 3º e 18, IV, da Lei nº
8.742, de 7 de de zem bro de 1993.

Art. 4º As op ções de do a ção de que tra ta o art.
2º se rão exer ci das:

I – para as pes so as ju rí di cas que apu ram o im pos -
to tri mes tral men te, até a data do pa ga men to da 1a cota
ou cota úni ca, re la ti va ao tri mes tre ci vil en cer ra do;

II – para as pes so as ju rí di cas que apu ram o im -
pos to anu al men te, até o úl ti mo dia útil do mês de ja -
ne i ro do ano-ca len dá rio sub se qüen te, sem pre ju í zo
de, no re co lhi men to do im pos to por es ti ma ti va, exer -
ce rem a op ção até o úl ti mo dia útil do mês sub se -
qüen te ao da apu ra ção;

III – para as pes so as fí si cas, até a data da efe ti -
va en tre ga da de cla ra ção de ajus te anu al.

Pa rá gra fo úni co. As do a ções efe tu a das em es -
pé cie de vem ser de po si ta das em con ta es pe cí fi ca.

Art. 5º Os ór gãos res pon sá ve is pela ad mi nis tra -
ção das con tas dos fun dos re fe ri dos no art. 3º, bem
como as ins ti tu i ções de as sis tên cia so ci al, be ne fi ciá -
ri as de do a ções, de vem emi tir com pro van te em fa vor
do do a dor, as si na do por pes soa com pe ten te, es pe ci -
fi can do:

I – o nú me ro de or dem do com pro van te, o nome
e o en de re ço do emi ten te, bem como o res pec ti vo nú -
me ro de ins cri ção no Ca das tro Na ci o nal da Pes soa
Ju rí di ca (CNPJ);

II – o nome do do a dor e res pec ti vo nú me ro de
ins cri ção no CNPJ ou Ca das tro de Pes so as Fí si cas
(CPF);

III – data da do a ção e va lor efe ti va men te re ce bi do.
§ 1º O com pro van te de que tra ta o ca put des te

ar ti go pode ser emi ti do anu al men te, des de que dis cri -
mi ne os va lo res do a dos, mês a mês.

§ 2º A cri té rio da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, e
nas hi pó te ses que in di car, o com pro van te a que se re fe -
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re o ca put des te ar ti go po de rá ser subs ti tu í do por mo -
de lo es pe ci al de de pó si to ban cá rio que con te nha as in -
for ma ções ne ces sá ri as à com pro va ção da do a ção.

§ 3º No caso de do a ção em bens, o com pro van -
te deve con ter a iden ti fi ca ção de les e o va lor pelo qual 
fo ram do a dos, me di an te des cri ção em cam po pró prio
ou em re la ção ane xa, in for man do-se, tam bém, se
hou ve ava li a ção e, em caso po si ti vo, o nú me ro de ins -
cri ção dos ava li a do res no CPF ou no CNPJ.

Art. 6º Na hi pó te se de do a ção em bens, o do a -
dor de ve rá:

I – com pro var a pro pri e da de dos bens, me di an te 
do cu men ta ção há bil;

II – ba i xar os bens do a dos na de cla ra ção de
bens e di re i tos, quan do se tra tar de pes soa fí si ca, e
na es cri tu ra ção, no caso de pes soa ju rí di ca;

III – con si de rar como va lor dos bens do a dos:

a) para pes so as fí si cas:
1) o cons tan te da úl ti ma De cla ra ção de 

Bens e Di re i tos da De cla ra ção de Ajus te
Anu al do Impos to de Ren da do do a dor;

2) o pago, no caso de bens ad qui ri dos
no mes mo ano da do a ção;

b) para as pes so as ju rí di cas, o va lor
con tá bil dos bens.

§ 1º Alter na ti va men te ao dis pos to no in ci so III
do ca put, o do a dor po de rá op tar pelo va lor de mer -
ca do dos bens, que será de ter mi na do me di an te pré -
via ava li a ção por meio de la u do idô neo de pe ri to ou
em pre sa es pe ci a li za da de re co nhe ci da ca pa ci da de
téc ni ca para afe ri ção do seu va lor.

§ 2º Se a do a ção for efe tu a da por va lor su pe ri or
ao pre vis to no in ci so III do ca put, de ve rá ser apu ra do
ga nho de ca pi tal com base na le gis la ção vi gen te.

§ 3º O pre ço ob ti do em le i lão não será con si de -
ra do na de ter mi na ção do va lor dos bens do a dos, ex -
ce to quan do o le i lão for re a li za do por or dem da au to ri -
da de ju di ciá ria.

Art. 7º Os do cu men tos a que se re fe rem os arts.
5º e 6º de vem ser man ti dos pelo con tri bu in te pelo pra -
zo de cin co anos para fins de com pro va ção da de du -
ção jun to à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Art. 8º Os ór gãos res pon sá ve is pela ad mi nis tra -
ção das con tas dos fun dos e as ins ti tu i ções de as sis -
tên cia so ci al be ne fi ciá ri as de do a ções, de vem:

I – man ter con ta ban cá ria, no caso das ins ti tu i -
ções de as sis tên cia so ci al;

II – man ter con ta ban cá ria es pe cí fi ca des ti na da
ex clu si va men te a ge rir os re cur sos do res pec ti vo fun -

do, no caso dos ór gãos res pon sá ve is pela ad mi nis tra -
ção dos fun dos;

III – man ter con tro le das do a ções re ce bi das;
IV – in for mar anu al men te à Se cre ta ria da Re ce i -

ta Fe de ral as do a ções re ce bi das, mês a mês, iden ti fi -
can do os se guin tes da dos, por do a dor:

a) nome, en de re ço e nú me ro de ins cri -
ção no CNPJ ou no CPF;

b) va lor do a do, es pe ci fi can do se a do -
a ção foi em es pé cie ou em bens.

Art. 9º Em caso de des cum pri men to das obri -
ga ções pre vis tas nos arts. 5º e 8º, a Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral dará co nhe ci men to do fato ao Mi -
nis té rio Pú bli co.

Art. 10. Os Con se lhos Na ci o nal, Esta du a is e
Mu ni ci pa is dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te,
os de Assis tên cia So ci al e os de Se gu ran ça Ali men tar 
e Nu tri ci o nal di vul ga rão am pla men te à co mu ni da de:

I – o ca len dá rio de suas re u niões;
II – as ações pri o ri tá ri as para apli ca ção das po lí -

ti cas de as sis tên cia e pro mo ção so ci al que lhes são
pró pri as;

III – os re qui si tos para a apre sen ta ção de pro je -
tos a se rem be ne fi ci a dos com re cur sos dos res pec ti -
vos fun dos, quan do for o caso;

IV – a re la ção dos pro je tos apro va dos em cada
ano-ca len dá rio e o va lor dos re cur sos pre vis tos para
im ple men ta ção das ações, por pro je to;

V – o to tal dos re cur sos re ce bi dos e a res pec ti va 
des ti na ção, por pro je to re a li za do;

VI – a ava li a ção dos re sul ta dos dos pro je tos be -
ne fi ci a dos com re cur sos dos res pec ti vos fun dos.

§ 1º Os Con se lhos Mu ni ci pa is, Esta du a is e Na -
ci o nal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te fa rão
pla nos de apli ca ção dos va lo res e bens do a dos e das
de ma is re ce i tas dos res pec ti vos fun dos, apli can do
ne ces sa ri a men te per cen tu al para in cen ti vo ao aco lhi -
men to, sob a for ma de guar da, de cri an ça ou ado les -
cen te, ór fão ou aban do na do, na for ma do dis pos to no
art. 227, § 3º, VI, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 2º Nas ses sões ple ná ri as dos Con se lhos re fe -
ri dos nes te ar ti go, em que se tra tar dos cri té ri os de
pri o ri za ção de in ves ti men tos dos re cur sos de seus
res pec ti vos fun dos, bem como nas de ava li a ção da
apli ca ção des ses re cur sos, os con se lhos po de rão va -
ler-se da con sul to ria e as ses so ria de en ti da des pú bli -
cas ci vis, sem fins lu cra ti vos, li ga das às ques tões so -
ci a is, tri bu tá ri as, eco nô mi cas, ju rí di cas e con tá be is.
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Art. 11. O Mi nis té rio Pú bli co de ter mi na rá, em
cada co mar ca, a for ma de fis ca li za ção da apli ca ção
dos in cen ti vos fis ca is re fe ri dos no art. 2º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to 
nos arts. 8º e 10 su je i ta rá os in fra to res a res pon der
por ação ju di ci al pro pos ta pelo Mi nis té rio Pú bli co, que 
po de rá atu ar de ofí cio, a re que ri men to ou por re pre -
sen ta ção de qual quer ci da dão.

Art. 12. O Po der Exe cu ti vo fe de ral, es ta du al e
mu ni ci pal, com o ob je ti vo de re co nhe cer o com pro -
mis so das em pre sas do a do ras com a in clu são so ci al
po de rá con ce der o selo de cer ti fi ca ção “Com pro mis -
so com a Inclu são So ci al”, que po de rá ser apli ca do
em to dos os ma te ri a is de di vul ga ção das em pre sas.

Art. 13. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral ex pe di -
rá, no pra zo de no ven ta dias, as ins tru ções com ple -
men ta res ne ces sá ri as à apli ca ção dos dis po si ti vos
des ta lei.

Art. 14. O Po der Exe cu ti vo, com vis tas ao cum -
pri men to do dis pos to nos arts. 5º 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 do in ves ti men to so ci al (re nún cia fis cal)
de cor ren te do dis pos to nes ta lei, con si de ran do-o na
es ti ma ti va de re ce i ta da lei or ça men tá ria, 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.

Pa rá gra fo úni co. A lei or ça men tá ria a que se re -
fe re o ca put é:

I – a do exer cí cio se guin te ao de pu bli ca ção des -
ta lei, no caso de a pu bli ca ção ocor rer até o dia 31 de
ou tu bro;

II – a do exer cí cio pos te ri or ao re fe ri do no in ci so
I, no caso de a pu bli ca ção ocor rer após o dia 31 de
ou tu bro.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Os be ne fí ci os fis ca is de que
tra ta esta lei só pro du zi rão efe i tos a par tir de 10 de ja -
ne i ro do ano sub se qüen te aque le em que for im ple -
men ta do o dis pos to no art. 14.

Art. 16. Fi cam re vo ga dos, a par tir da data re fe ri -
da no pa rá gra fo úni co do art. 15:

I – o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de
1990;

II – o in ci so I do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de
de zem bro de 1995;

III – o art. 22 da Lei nº 9.532, de 11 de de zem bro
de 1967.

Justificação

Res pon sa bi li da de So ci al das Empre sas

Oded Gra jew, as ses sor es pe ci al do Pre si den te 
da Re pú bli ca, um dos co or de na do res do Pro gra ma

Fome Zero e fun da dor do Insti tu to Ethos, con si de ra
que nos úl ti mos três anos as em pre sas que ado ta -
ram pro gra mas so ci a is evo lu í ram da fase ini ci al de
fi lan tro pia e do a ções para a eta pa de res pon sa bi li -
da de so ci al; uma ter ce i ra eta pa se ria o en ga ja men to 
es tra té gi co e es tru tu ral da so ci e da de. Se gun do ele,
“vin te e cin co por cen to dos con su mi do res já le vam
em con ta de quem com pram pro du tos e ser vi ços”.

Essa mu dan ça de ati tu de em pre sa ri al co in ci de
com um mo men to his tó ri co es pe ci al e de ci si vo, sim bo li -
za do pela ele i ção de Luiz Iná cio Lula Da Sil va para a
Pre si dên cia da Re pú bli ca. Em seu dis cur so de pos se
pe ran te o Con gres so Na ci o nal, o Pre si den te afir mou:
“Enquan to hou ver um ir mão bra si le i ro ou uma irmã bra -
si le i ra pas san do fome, te re mos mo ti vo de so bra para
nos co brir de ver go nha.” E fez uma con cla ma ção: “Va -
mos aca bar com a fome em nos so País. Trans for me mos 
o fim da fome em uma gran de ca u sa na ci o nal, como fo -
ram no pas sa do a cri a ção da Pe tro brás e a me mo rá vel
luta pela re de mo cra ti za ção do País.”

É hora de o mo vi men to de res pon sa bi li da de so -
ci al em pre sa ri al re a li zar um sal to de qua li da de. Os
em pre sá ri os es tão sen do cha ma dos a par ti ci par de
uma am pla mo bi li za ção para ven cer a es tag na ção
eco nô mi ca e re to mar o de sen vol vi men to numa nova
tri lha, per mi tin do ao Bra sil su pe rar a tra gé dia da mi -
sé ria, do de sem pre go e da de si gual da de. O pac to so -
ci al que ora se es bo ça exi ge que as em pre sas se co -
lo quem a ser vi ço de um de sen vol vi men to eco nô mi co
in clu den te, isto é, que tam bém sig ni fi que de sen vol vi -
men to so ci al e sus ten tá vel.

Arti cu la ção de Ações de Inclu são e Pro mo ção
So ci al

Nes se con tex to, os três se to res – pú bli co, em -
pre sa ri al e o ter ce i ro se tor, as sim en ten di do o con jun to 
das en ti da des da so ci e da de ci vil or ga ni za das em tomo 
de ob je ti vos não-lu cra ti vos – co me çam a se dar as
mãos para for mar uma for te cor ren te de so li da ri e da de.

Sur gem ini ci a ti vas pi o ne i ras que cer ta men te se
pro pa ga rão pelo País in te i ro. Re fi ro-me, em es pe ci al,
ao Pro gra ma de Apo io à Inclu são e Pro mo ção So ci al
(PAIPS), ins ti tu í do pela Lei nº 11.853, de 29 de no -
vem bro de 2002, do Esta do do Rio Gran de do Sul. O
Pa ips in cen ti va a ar ti cu la ção de ações de in clu são e
pro mo ção so ci al, me di an te trans fe rên cia de re cur sos
fi nan ce i ros pe las em pre sas con tri bu in tes do Impos to
so bre Ope ra ções Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do -
ri as e so bre Pres ta ções de Ser vi ços de Trans por te
Inte res ta du al e Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção
(ICMS), em fa vor de pro je tos so ci a is apre sen ta dos
por en ti da des de as sis tên cia so ci al e apro va dos pelo
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Con se lho Esta du al de Assis tên cia So ci al, após exa -
me de uma Câ ma ra, com pos ta de nove mem bros, de -
sig na dos pa ri ta ri a men te pe los três par ce i ros: em pre -
sas do a do ras, en ti da des as sis ten ci a is e go ver no es -
ta du al. Para as em pre sas que fi nan ci a rem os pro je tos 
so ci a is, são pre vis tas:

a) a con ces são, pelo Go ver no, do selo
de cer ti fi ca ção “Com pro mis so com a Inclu -
são So ci al”, que po de rá ser apli ca do nos
res pec ti vos ma te ri a is de di vul ga ção;

b) a com pen sa ção, por meio de cré di to 
fis cal pre su mi do, de até 75% do va lor com -
pro va da men te apli ca do, com o ICMS a re co -
lher.

O Pa ips pre vê que a cada ano seja fi xa do, por lei 
de ini ci a ti va do Go ver na dor, o va lor do li mi te glo bal
que po de rá ser com pen sa do pe las em pre sas, nun ca
su pe ri or a 0,5% da re ce i ta tri bu tá ria lí qui da. O pro gra -
ma, apro va do por una ni mi da de na Assem bléia Le gis -
la ti va ga ú cha, com to tal res pal do do en tão Go ver na dor 
Olí vio Du tra, do Par ti do dos Tra ba lha do res, foi re gu la -
men ta do, com en tu si as mo, pelo atu al Go ver na dor,
Ger ma no Ri go to, do Par ti do do Mo vi men to De mo crá ti -
co Bra si le i ro, por meio do De cre to nº 42.338, de 11 de 
ju lho de 2003. O Go ver na dor es ti pu lou em R$28 mi -
lhões o teto de re nún cia fis cal, em 2003.

Ao con trá rio de al gu mas mo da li da des de re nún -
cia fis cal pra ti ca das no pas sa do, cujo efe i to foi o de
des vi ar re cur sos pú bli cos es cas sos para gru pos em -
pre sa ri a is e so ci a is pri vi le gi a dos, em de tri men to da
ma i o ria da po pu la ção, o in cen ti vo fis cal, que ora sub -
me to à con si de ra ção dos no bres Pa res, fa vo re ce rá o
vas to con tin gen te mar gi na li za do da po pu la ção. Com
efe i to, a pe que na re nún cia fis cal, li mi ta da a 2% do
Impos to de Ren da de vi do por pes so as ju rí di cas tri bu -
ta das pelo lu cro real, pre su mi do ou ar bi tra do, e a 6%
do Impos to de Ren da de vi do por pes so as fí si cas, po -
ten ci a li za rá uma soma de re cur sos adi ci o na is para os 
pro gra mas so ci a is, que po de rá su pe rar o va lor de
R$1,8 bi lhão alo ca do em 2003, para o Fome Zero. O
mais im por tan te e que uma boa par te virá das em pre -
sas, que es ta rão abrin do mão de par ce la de seus lu -
cros em fa vor dos ne ces si ta dos.

Po der-se-ia ale gar que já exis tem be ne fí ci os fis -
ca is em prol da as sis tên cia so ci al e que os re sul ta dos
são pí fi os, já que os con tri bu in tes pou co uso fa zem
des sa le gis la ção, a se guir co men ta da:

Do a ções aos Fun dos dos Di re i tos da Cri an ça e
dos Ado les cen tes (FCA)

A Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, que dis -
põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te,

no art. 260, per mi te às pes so as ju rí di cas (PJ) de du zir 
do Impos to de Ren da (IR) de vi do o to tal das do a ções 
fe i tas aos FCA, – na ci o nal, es ta du a is ou mu ni ci pa is – 
“obe de ci dos os li mi tes es ta be le ci dos em De cre to do
Pre si den te da Re pú bli ca”. O De cre to nº 794, de 5 de
abril de 1993, e os arts. 11, § 1º e 129 da Instru ção
Nor ma ti va (IN) do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral
(SRF) nº 267, de 23 de no vem bro de 2002, es ta be le -
cem que o to tal das do a ções efe tu a das pe las PJ tri -
bu ta das com base no lu cro real po de rá ser re du zi do
do IR, des de que não ex ce da 1% do im pos to de vi do,
di mi nu í do do adi ci o nal. O adi ci o nal cor res pon de ao
im pos to cal cu la do à alí quo ta de 10%, que in ci de adi -
ci o nal men te à de 15%, so bre a par ce la de lu cro que
ex ce der a R$20.000,00 men sa is ou R$240.000,00
anu a is.

Re la ti va men te às pes so as fí si cas (PF), a Lei nº
9.532, de 10 de de zem bro de 1997, art. 22, li mi ta a
6% do IR de vi do a soma das de du ções re la ti vas:

I – às con tri bu i ções fe i tas aos FCAs, no ano-ca -
len dá rio an te ri or;

II – às con tri bu i ções em fa vor do Fun do Na ci o nal 
de Cul tu ra, na for ma de do a ções, ou em apo io di re to a 
pro je tos cul tu ra is apro va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu -
ra ou pela Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma (ANCINE),
con for me o caso;

III – aos in ves ti men tos fe i tos em pro je tos na
área au di o vi su al, ci ne ma to grá fi ca e vi de o fo no grá fi ca
bra si le i ra, apro va dos pela Anci ne.

Do a ções a Insti tu i ções de Ensi no e Pes qui sa
A Lei nº 9.249, de 26 de de zem bro de 1995, em

seu art. 13, § 2º, in ci so II, per mi te às PJ tri bu ta das
pelo lu cro real de du zir as do a ções “efe tu a das às ins ti -
tu i ções de en si no e pes qui sa cuja cri a ção te nha sido
au to ri za da por lei fe de ral e que pre en cham os re qui si -
tos dos in ci sos I e II do art. 213 da Cons ti tu i ção, até o
li mi te de 1,5% do lu cro ope ra ci o nal”. O be ne fí cio res -
trin ge-se, pois, a es co las co mu ni tá ri as, con fes si o na is
ou fi lan tró pi cas, de fi ni das em lei, que:

I – com pro vem fi na li da de não-lu cra ti va e apli -
quem seus ex ce den tes fi nan ce i ros em edu ca ção;

II – as se gu rem a des ti na ção de seu pa tri mô nio a 
ou tra es co la co mu ni tá ria, fi lan tró pi ca ou con fes si o nal, 
ou ao po der pú bli co, no caso de en cer ra men to de
suas ati vi da des.

Do a ções a Ou tras Enti da des Ci vis sem Fins Lu -
cra ti vos

A Lei nº 9.249, de 26 de de zem bro de 1995,
em seu art. 13, § 2º, in ci so III, per mi te às PJs tri bu -
ta das com base no lu cro real de du zir as do a ções,
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até o li mi te de 2% do lu cro ope ra ci o nal, efe tu a das a
en ti da des ci vis, sem fins lu cra ti vos, que pres tem
ser vi ços gra tu i tos em be ne fí cio de em pre ga dos da
do a do ra, e res pec ti vos de pen den tes, ou em be ne fí -
cio da co mu ni da de onde atu em.

Re sul ta dos Pí fi os dos Incen ti vos Atu a is

Um es tu do do Insti tu to de Pes qui sas Eco nô mi -
cas Apli ca das (IPEA) re ve lou os se guin tes re sul ta -
dos:

Entre as 188.829 em pre sas que de cla ra ram
pelo lu cro real em 2000, ape nas 70.212 (42%) ti ve -
ram lu cro a pa gar, das qua is so men te 501 (0,6%) fi ze -
ram do a ções, no va lor de R$6.451.036,00 cor res pon -
den tes a 6,5% da re nún cia po ten ci al.

Tra tan do-se de pes so as fí si cas, con quan to o
po ten ci al de re nún cia seja mu i to ma i or, o va lor das
do a ções aos FCAs, em 2001, foi es ti ma do pela Se -
cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral (SRF.) em R$1,5 mi lhão.

As pro je ções da SRF para 2003 in di cam que
ape nas 0,55% do to tal de R$24 bi lhões em isen ções,
anis ti as e be ne fí ci os de na tu re za tri bu tá ria a se rem
con ce di dos pelo Go ver no Fe de ral a em pre sas e pes -
so as fí si cas se rão des ti na dos à área so ci al. O per cen -
tu al re pre sen ta R$133,6 mi lhões (do a ções a: en ti da -
des ci vis sem fins lu cra ti vos – R$75,5 mi lhões –, a
FCAs – R$49,8 mi lhões –, e a ins ti tu i ções de en si no e
pes qui sa – R$8,3 mi lhões) me nos que os R$151 mi -
lhões em be ne fí ci os tri bu tá ri os do IRPF e do IPI con -
ce di dos aos vi a jan tes de vôos in ter na ci o na is que ad -
qui rem pro du tos su pér flu os nas lo jas fran cas de ae ro -
por tos. E mu i to me nos que os R$357,1 mi lhões de re -
nún cia fis cal do IR em pro ve i to das ati vi da des cul tu ra -
is e au di o vi su a is, con tem pla das com ge ne ro sos be -
ne fí ci os fis ca is, ini ci a dos com a Lei Sar ney (Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1989), e aper fe i ço a dos com a
Lei Rou a net (Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de
1991), Lei do Au di o vi su al (Lei nº 8.685, de 20 de ju lho
de 1993) e Lei do Ci ne ma (Me di da Pro vi só ria nº
2.228-1, de 6 de se tem bro de 2001).

Pos sí ve is Ra zões dos Re sul ta dos Insa tis fa tó ri os

Na “Pes qui sa so bre Ação So ci al das Empre sas 
na Re gião Su des te”, em 2000, o IPEA cons ta tou os

mo ti vos mais co muns do não-apro ve i ta men to dos in -
cen ti vos fis ca is em ques tão. As res pos tas fo ram,
pela or dem:

33% – o va lor do in cen ti vo era mu i to pe que no,
não com pen sa va;

24% – a ação so ci al re a li za da não es ta va pre vis -
ta na le gis la ção so bre in cen ti vos;

18% – não sa bia que a le gis la ção au to ri za es -
sas de du ções;

6% – não ti nha im pos to a pa gar.
No que res pe i ta às pes so as fí si cas, um pro ce di -

men to ope ra ci o nal des ca bi do da SRF im pe de que os
mi lhões de con tri bu in tes que op tam pela apre sen ta -
ção da de cla ra ção em mo de lo sim pli fi ca do fru am do
be ne fí cio. Por ou tro lado, a sis te má ti ca im pos ta pela
SRF de ses ti mu la mu i tas PFs, que de cla ram pelo mo -
de lo com ple to, a efe tu a rem do a ções, pois só po dem
fazê-las no ano-ca len dá rio, cu jos ren di men tos só se -
rão apu ra dos e de cla ra dos na De cla ra ção de Ajus te
Anu al a ser en tre gue até 30 de abril do ano sub se -
qüen te. O con tri bu in te fica, as sim, to lhi do no seu de -
se jo de con tri bu ir, em vir tu de da im pre vi si bi li da de dos
re sul ta dos que en se ja rão a des ti na ção dos re cur sos:

pode ter sido in su fi ci en te para o apro ve i ta men to
do be ne fí cio ou ex ces si va e, nes se caso, one rar em
de ma sia o do a dor.

Aper fe i ço a men to da Le gis la ção Re la ti va aos
Incen ti vos Fis ca is à Assis tên cia So ci al

Têm ra zão os que afir mam que “os avan ços le -
gis la ti vos na área so ci al não fo ram acom pa nha dos
pela evo lu ção na área tri bu tá ria”. É o que me pro po -
nho a fa zer, com a par ti ci pa ção dos ilus tres pa res.

O pro je to que ora apre sen to tem as se guin tes
ca rac te rís ti cas:

1) es ten de o be ne fí cio as PJs tri bu ta -
das com base no lu cro pre su mi do ou ar bi -
tra do (574.267 em 2000) e as PFs que op ta -
rem pela de cla ra ção de ajus te anu al sim pli fi -
ca da. Não é ad mis sí vel que a ma i or par te
dos con tri bu in tes fi que im pos si bi li ta da de
exer cer sua ci da da nia, por te rem op ta do por 
for mas de apu ra ção da base de cál cu lo do
IR mais sim pli fi ca das e cuja uti li za ção é es ti -
mu la da pela pró pria Admi nis tra ção Fis cal;

2) es ten de a data-li mi te para gozo do
be ne fí cio, fa cul tan do ao con tri bu in te de ci dir,
após cal cu la do o va lor do im pos to de vi do, o
va lor da par ce la a ser des ti na do a fins so ci -
a is, acres ci do da sua pró pria do a ção;
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3) du pli ca o per cen tu al do IR de vi do,
pas sí vel de de du ção pe las PJs, ele van do-o
de 1% para 2%;

4) pre ser va o per cen tu al de 6% do IR
de vi do, pas sí vel de de du ção pe las PFs, po -
rém, ex clu si va men te para ações so ci a is,
sem pre ju í zo da de du ção cu mu la ti va de 6%
re la ti va aos be ne fí ci os na área cul tu ral e de
au di o vi su al, re tor nan do-se as sim, à si tu a ção 
le gal an te ri or à Lei nº 9.532, de 1997;

5) sim pli fi ca pro ce di men tos bu ro crá ti -
cos ao pre ver a uti li za ção al ter na ti va de mo -
de lo es pe ci al de de pó si to ban cá rio, com to -
das as in for ma ções ne ces sá ri as à com pro -
va ção da do a ção jun to a SRF;

6) es ten de as do a ções:
6.1 aos Fun dos de Assis tên cia So ci al

– na ci o nal, dis tri tal, es ta du a is e mu ni ci pa is;
6.2 aos Fun dos de Com ba te e Erra di -

ca ção da Po bre za – na ci o nal, dis tri tal, es ta -
du a is e mu ni ci pa is;

6.3 às en ti da des e or ga ni za ções de
as sis tên cia so ci al por ta do ras de ates ta do de 
re gis tro e de cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi -
cen te de as sis tên cia so ci al jun to ao Con se -
lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al.

A ex ten são das do a ções tam bém aos de ma is 
fun dos vin cu la dos às ações so ci a is, nas três es fe -
ras de po der, e às ins ti tu i ções de as sis tên cia so ci -
al se im põe não só por im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal
(art. 204), mas por ra zões ób vi as, de fun do po lí ti -
co, so ci al, cul tu ral, e, so bre tu do, emo ci o nal: as
em pre sas e os ci da dãos pre fe rem in ves tir so ci al -
men te nas co mu ni da des em que atu am ou mo ram, 
pois lá po dem, com mais fa ci li da de, exer cer o con -
tro le so ci al e co lher, com mais sa tis fa ção, os re sul -
ta dos be né fi cos de suas ações.

Os be ne fí ci os fis ca is às ações so ci a is, mes mo
am pli a dos pela lei que re sul tar do pre sen te pro je to,
ain da se rão in fe ri o res aos de fe ri dos às ati vi da des cul -
tu ra is e au di o vi su a is, que go zam da de du ção de 6%
(PF) e de 4% (PJ) do IR.

Con cla mo os meus Pa res não só a apo i ar, como 
tam bém a aper fe i ço ar o pre sen te pro je to de lei para
que a Na ção pos sa co lher os seus fru tos, sem mais
de lon ga.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Sér gio Zam bi a si.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa -
nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so -
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re -
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.

TÍTULO X
Ato das Dis po si ções

Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

Art. 79. É ins ti tu í do, para vi go rar até o ano de
2010, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, o Fun do
de Com ba te à Erra di ca ção da Po bre za, a ser re gu la -
do por lei com ple men tar com o ob je ti vo de vi a bi li zar, a 
to dos os bra si le i ros, aces so a ní ve is dig nos de sub -
sis tên cia, cu jos re cur sos se rão apli ca dos em ações
su ple men ta res de nu tri ção, ha bi ta ção, edu ca ção, sa -
ú de, re for ço de ren da fa mi li ar e ou tros pro gra mas de
re le van te in te res se so ci al vol ta dos para me lho ria da
qua li da de de vida.

Pa rá gra fo úni co. O Fun do pre vis to nes te ar ti go
terá Con se lho Con sul ti vo e de Acom pa nha men to que 
con te com a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes da so ci e -
da de ci vil, nos ter mos da lei.

Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
31, de 14-12-00:

Art. 82. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni -
cí pi os de vem ins ti tu ir Fun dos de Com ba te à Po bre za,
com os re cur sos de que tra ta este ar ti go e ou tros que
vi e rem a des ti nar, de ven do os re fe ri dos fun dos ser
ge ri dos por en ti da des que con tem com a par ti ci pa ção 
da so ci e da de ci vil.

§ 1º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos Esta du a -
is e Dis tri tal, po de rá ser cri a do adi ci o nal de até dois
pon tos per cen tu a is na alí quo ta do Impos to so bre Cir -
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços – ICMS, ou do im -
pos to que vier a subs ti tuí-lo, so bre os pro du tos e ser -
vi ços su pér flu os, não se apli can do, so bre este adi ci o -
nal, o dis pos to no art. 158, in ci so IV, da Cons ti tu i ção.

§ 2º Para o fi nan ci a men to dos Fun dos Mu ni ci pa -
is, po de rá ser cri a do adi ci o nal de até meio pon to per -
cen tu al na alí quo ta do im pos to so bre ser vi ços ou do
im pos to que vier a subs ti tuí-lo, so bre ser vi ços su pér -
flu os.
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....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 260. Os con tri bu in tes po de rão de du zir do
im pos to de vi do, na de cla ra ção do Impos to so bre a
Ren da, o to tal das do a ções fe i tas aos Fun dos dos Di -
re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te – na ci o nal, es ta -
du a is ou mu ni ci pa is – de vi da men te com pro va das,
obe de ci dos os li mi tes es ta be le ci dos em de cre to do
Pre si den te da Re pú bli ca. (Re da ção dada pela Lei nº
8.242, de 12-10-1991)
....................................................................................

LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991

Cria o Con se lho Na ci o nal dos Di re i -
tos da Cri an ça e do Ado les cen te
(CONANDA) 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 Fica cri a do o Con se lho Na ci o nal dos Di -

re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te (CONANDA).
§ 1º Este con se lho in te gra o con jun to de atri bu i -

ções da Pre si dên cia da Re pú bli ca.
§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca pode de le gar a

ór gão exe cu ti vo de sua es co lha o su por te téc ni co-ad -
mi nis tra ti vo-fi nan ce i ro ne ces sá rio ao fun ci o na men to
do Co nan da.

Art. 2º Com pe te ao Co nan da:
I – ela bo rar as nor mas ge ra is da po lí ti ca na ci o -

nal de aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do ado -
les cen te, fis ca li zan do as ações de exe cu ção, ob ser -
va das as li nhas de ação e as di re tri zes es ta be le ci das
nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de
1990 (Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te);

II – ze lar pela apli ca ção da po lí ti ca na ci o nal de
aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do ado les cen te;

III – dar apo io aos Con se lhos Esta du a is e Mu ni -
ci pa is dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te, aos
ór gãos es ta du a is, mu ni ci pa is, e en ti da des não-go ver -
na men ta is para tor nar efe ti vos os prin cí pi os, as di re -
tri zes e os di re i tos es ta be le ci dos na Lei nº 8.069, de
13 de ju nho de 1990;

IV – ava li ar a po lí ti ca es ta du al e mu ni ci pal e a
atu a ção dos Con se lhos Esta du a is e Mu ni ci pa is da
Cri an ça e do Ado les cen te;

V – (Ve ta do)
VI – (Ve ta do)

VII – acom pa nhar o re or de na men to ins ti tu ci o -
nal, pro pon do, sem pre que ne ces sá rio, mo di fi ca ções
nas es tru tu ras pú bli cas e pri va das des ti na das ao
aten di men to da cri an ça e do ado les cen te;

VIII – apo i ar a pro mo ção de cam pa nhas edu ca -
ti vas so bre os di re i tos da cri an ça e do ado les cen te,
com a in di ca ção das me di das a se rem ado ta das nos
ca sos de aten ta dos ou vi o la ção dos mes mos;

IX – acom pa nhar a ela bo ra ção e a exe cu ção da
pro pos ta or ça men tá ria da União, in di can do mo di fi ca ções 
ne ces sá ri as à con se cu ção da po lí ti ca for mu la da para a
pro mo ção dos di re i tos da cri an ça e do ado les cen te;

X – ge rir o fun do de que tra ta o art. 6º da lei e fi -
xar os cri té ri os para sua uti li za ção, nos ter mos do art.
260 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990;

XI – ela bo rar o seu re gi men to in ter no, apro van -
do-o pelo voto de, no mí ni mo, dois ter ços de seus
mem bros, nele de fi nin do a for ma de in di ca ção do seu
Pre si den te.

Art. 3º O Co nan da é in te gra do por re pre sen tan -
tes do Po der Exe cu ti vo, as se gu ra da a par ti ci pa ção
dos ór gãos exe cu to res das po lí ti cas so ci a is bá si cas
na área de ação so ci al, jus ti ça, edu ca ção, sa ú de, eco -
no mia, tra ba lho e pre vi dên cia so ci al e, em igual nú -
me ro, por re pre sen tan tes de en ti da des não-go ver na -
men ta is de âm bi to na ci o nal de aten di men to dos di re i -
tos da cri an ça e do ado les cen te. (Re gu la men to)

§ 1º (Ve ta do)
§ 2º Na au sên cia de qual quer ti tu lar, a re pre sen -

ta ção será fe i ta por su plen te.
Art. 4º (ve ta do)
Pa rá gra fo úni co. As fun ções dos mem bros do

Co nan da não são re mu ne ra das e seu exer cí cio é con -
si de ra do ser vi ço pú bli co re le van te.

Art. 5º O Pre si den te da Re pú bli ca no me a rá e
des ti tu i rá o Pre si den te do Co nan da den tre os seus
res pec ti vos mem bros.

Art. 6º Fica ins ti tu í do o Fun do Na ci o nal para a
cri an ça e o ado les cen te.

Pa rá gra fo úni co. O fun do de que tra ta este ar ti go 
tem como re ce i ta:

a) con tri bu i ções ao Fun do Na ci o nal re fe ri das no
art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990;

b) re cur sos des ti na dos ao Fun do Na ci o nal, con -
sig na dos no or ça men to da União;

c) con tri bu i ções dos go ver nos e or ga nis mos es -
tran ge i ros e in ter na ci o na is;

d) o re sul ta do de apli ca ções do go ver no e or ga -
nis mo es tran ge i ros e in ter na ci o na is;
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e) o re sul ta do de apli ca ções no mer ca do fi nan -
ce i ro, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te;

f) ou tros re cur sos que lhe fo rem des ti na dos.

Art. 7º (Ve ta do)

Art. 8º A ins ta la ção do Co nan da dar-se-á no pra -
zo de qua ren ta e cin co dias da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 9º O Co nan da apro va rá o seu re gi men to in -
ter no no pra zo e trin ta dias, a con tar da sua ins ta la -
ção.

Art. 10. Os arts. 132, 139 e 260 da Lei nº 8.069,
de 13 de ju lho de 1990, pas sam a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 132. Em cada mu ni cí pio ha ve rá, no mí ni mo, 
um Con se lho Tu te lar com pos to de cin co mem bros,
es co lhi dos pela co mu ni da de lo cal para man da to de
três anos, per mi ti da uma re con du ção.
....................................................................................

Art. 139. O pro ces so para a es co lha dos mem -
bros do Con se lho Tu te lar será es ta be le ci do em lei
mu ni ci pal e re a li za do sob a res pon sa bi li da de do Con -
se lho Mu ni ci pal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les -
cen te, e a fis ca li za ção do Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

Art. 260. Os con tri bu in tes po de rão de du zir do
im pos to de vi do, na de cla ra ção do Impos to so bre a
Ren da, o to tal das do a ções fe i tas aos Fun dos dos Di -
re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te – na ci o nal, es ta -
du a is ou mu ni ci pa is – de vi da men te com pro va das,
obe de ci dos os li mi tes es ta be le ci dos em De cre to do
Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º ....................................................................
§ 2º ....................................................................
§ 3º O De par ta men to da Re ce i ta Fe de ral, do Mi -

nis té rio da Eco no mia, Fa zen da e Pla ne ja men to, re gu -
la men ta rá a com pro va ção das do a ções fe i tas aos
fun dos, nos ter mos des te ar ti go.

§ 4º O Mi nis té rio Pú bli co de ter mi na rá em cada 
co mar ca a for ma de fis ca li za ção da apli ca ção, pelo
Fun do Mu ni ci pal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado -
les cen te, dos in cen ti vos fis ca is re fe ri dos nes te ar ti -
go.”

Art. 11. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 12. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

Bra sí lia, 12 de ou tu bro de 1991; 170º da Inde -
pen dên cia e 103º da Re pú bli ca.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de 16-10-1991.

LEI Nº 8.742. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Obs: Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.129

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

Art. 9º O fun ci o na men to das en ti da des e or ga ni -
za ções de as sis tên cia so ci al de pen de de pré via ins -
cri ção no res pec ti vo Con se lho Mu ni ci pal de Assis tên -
cia So ci al, ou no Con se lho de Assis tên cia So ci al do
Dis tri to Fe de ral, con for me o caso.

§ 3º A ins cri ção da en ti da de no Con se lho Mu -
ni ci pal de Assis tên cia So ci al, ou no Con se lho de
Assis tên cia So ci al do Dis tri to Fe de ral, é con di ção
es sen ci al para o en ca mi nha men to de pe di do de re -
gis tro e de cer ti fi ca do de en ti da de de fins fi lan tró pi -
cos jun to ao Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So -
ci al (CNAS). (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.187-13.
de 24-8-2001.)

Art. 18. Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de
Assis tên cia So ci al:

IV – con ce der ates ta do de re gis tro e cer ti fi ca do
de en ti da des de fins fi lan tró pi cos, na for ma do re gu la -
men to a ser fi xa do, ob ser va do o dis pos to no art. 99
des ta lei; (Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.187-13. de
24-8-2001.)
....................................................................................

CAPÍTULO V
Do Fi nan ci a men to da Assis tên cia So ci al

Art. 27. Fica o Fun do Na ci o nal de Ação Co mu ni -
tá ria (FUNAC), ins ti tu í do pelo De cre to nº 91.970, de
22 de no vem bro de 1985, ra ti fi ca do pelo De cre to Le -
gis la ti vo nº 66, de 18 de de zem bro de 1990, trans for -
ma do no Fun do Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
(FNAS).
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.187-13,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dis põe so bre o re a jus te dos be ne fí -
ci os man ti dos pela Pre vi dên cia So ci al, e
al te ra dis po si ti vos das Leis nº 6.015, de
31 de de zem bro de 1973, 8.212 e 8.213,
de 24 de ju lho de 1991, 8.742, de 7 de de -
zem bro de 1993, 9.604, de 5 de fe ve re i ro
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de 1998, 9.639, de 25 de maio de 1998,
9.717, de 27 de no vem bro de 1998, e
9.796, de 5 de maio de 1999, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a se -
guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:

Art. 1º Os be ne fí ci os man ti dos pela Pre vi dên cia
So ci al se rão re a jus ta dos, em 1º de ju nho de 2000, em 
cin co vír gu la oi ten ta e um por cen to.

Pa rá gra fo úni co. Para os be ne fí ci os con ce di dos
pela Pre vi dên cia So ci al a par tir de 1º de ju lho de
1999, o re a jus te nos ter mos do ca put dar-se-á de
acor do com os per cen tu a is in di ca dos no Ane xo a esta 
Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º O art. 80 da Lei nº 6.015. de 31 de de zem -
bro de 1973, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
dis po si ti vo:

“12) pelo me nos uma das in for ma ções a se guir
ar ro la das: nú me ro de ins cri ção do PIS/Pa sep; nú me -
ro de ins cri ção no Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
– INSS, se con tri bu in te in di vi du al; nú me ro de be ne fí -
cio pre vi den ciá rio – NB, se a pes soa fa le ci da for ti tu lar 
de qual quer be ne fí cio pago pelo INSS; nú me ro do
CPF; nú me ro de re gis tro da Car te i ra de Iden ti da de e
res pec ti vo ór gão emis sor; nú me ro do tí tu lo de ele i tor;
nú me ro do re gis tro de nas ci men to, com in for ma ção
do li vro, da fo lha e do ter mo; nú me ro e sé rie da Ca de i -
ra de Tra ba lho.” (NR)

Art. 3º Os dis po si ti vos adi an te in di ca dos da Lei
nº 8.212. de 24 de ju lho de 1991, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 38. ..............................................................
 ...................................................................................

§ 10. O acor do ce le bra do com o Esta do, o Dis tri -
to Fe de ral ou o Mu ni cí pio con te rá, ain da, cláu su la em
que es tes au to ri zem, quan do hou ver a fal ta de pa ga -
men to de dé bi tos ven ci dos ou de pres ta ções de acor -
dos de par ce la men to, a re ten ção do Fun do de Par ti -
ci pa ção dos Esta dos – FPE, ou do Fun do de Par ti ci -
pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM, e o re pas se ao Insti -
tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, do va lor cor -
res pon den te à mora, por oca sião da pri me i ra trans -
fe rên cia que ocor rer após a co mu ni ca ção da au tar -
quia pre vi den ciá ria ao Mi nis té rio da Fa zen da.
....................................................................................

§ 12. O acor do pre vis to nes te ar ti go con te rá
cláu su la em que o Esta do, o Dis tri to Fe de ral e o Mu ni -
cí pio au to ri ze a re ten ção do FPE e do FPM e o re pas -
se à au tar quia pre vi den ciá ria do va lor cor res pon den te 
às obri ga ções pre vi den ciá ri as cor ren tes do mês an te -

ri or ao do re ce bi men to do res pec ti vo Fun do de Par ti -
ci pa ção.

§ 13. Cons ta rá, ain da, no acor do men ci o na do
nes te ar ti go, cláu su la em que o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Mu ni cí pio au to ri ze a re ten ção pe las ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ou tras re ce i tas es ta du a is, dis tri ta -
is ou mu ni ci pa is ne las de po si ta das e o re pas se ao
INSS do res tan te da dí vi da pre vi den ciá ria apu ra da,
na hi pó te se em que os re cur sos ori un dos do FPE e do 
FPM não fo rem su fi ci en tes para a qui ta ção do par ce -
la men to e das obri ga ções pre vi den ciá ri as cor ren tes.

§ 14. O va lor men sal das obri ga ções pre vi den -
ciá ri as cor ren tes, para efe i to des te ar ti go, será apu ra -
do com base na res pec ti va Guia de Re co lhi men to do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço e de Infor -
ma ções à Pre vi dên cia So ci al – GFIP ou, no caso de
sua não-apre sen ta ção no pra zo le gal, es ti ma do, uti li -
zan do-se a mé dia das úl ti mas doze com pe tên ci as re -
co lhi das an te ri o res ao mês da re ten ção pre vis ta no §
12 des te ar ti go, sem pre ju í zo da co bran ça ou res ti tu i -
ção ou com pen sa ção de even tu a is di fe ren ças.” (NR)

“Art. 55. ..............................................................
....................................................................................

II – seja por ta do ra do Re gis tro e do Cer ti fi ca do
de Enti da de Be ne fi cen te de Assis tên cia So ci al, for ne -
ci dos pelo Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al,
re no va do a cada três anos;

§ 6º A ine xis tên cia de dé bi tos em re la ção às
con tri bu i ções so ci a is é con di ção ne ces sá ria ao de fe -
ri men to e à ma nu ten ção da isen ção de que tra ta este
ar ti go, em ob ser vân cia ao dis pos to no § 3º do art. 195
da Cons ti tu i ção.” (NR)

“Art. 68. ..............................................................
....................................................................................

§ 3º A co mu ni ca ção de ve rá ser fe i ta por meio de
for mu lá ri os para ca das tra men to de óbi to, con for me
mo de lo apro va do pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al.

§ 4º No for mu lá rio para ca das tra men to de óbi to
de ve rá cons tar, além dos da dos re fe ren tes à iden ti fi -
ca ção do Car tó rio de Re gis tro Ci vil de Pes so as Na tu -
ra is, pelo me nos uma das se guin tes in for ma ções re la -
ti vas à pes soa fa le ci da:

a) nú me ro de ins cri ção do PIS/PASEP;
b) nú me ro de ins cri ção no Insti tu to Na ci o nal do

Se gu ro So ci al – INSS, se con tri bu in te in di vi du al, ou
nú me ro de be ne fí cio pre vi den ciá rio – NB, se a pes soa 
fa le ci da for ti tu lar de qual quer be ne fí cio pago pelo
INSS;

c) nú me ro do CPF;
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d) nú me ro de re gis tro da Car te i ra de Iden ti da de
e res pec ti vo ór gão emis sor;

e) nú me ro do tí tu lo de ele i tor;
f) nú me ro do re gis tro de nas ci men to ou ca sa -

men to, com in for ma ção do li vro, da fo lha e do ter mo;
g) nú me ro e sé rie da Car te i ra de Tra ba lho.” (NR)
“Art. 102. Os va lo res ex pres sos em mo e da cor -

ren te nes ta lei se rão re a jus ta dos nas mes mas épo cas 
e com os mes mos ín di ces uti li za dos para o re a jus ta -
men to dos be ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a da da
Pre vi dên cia So ci al.

Pa rá gra fo úni co. O re a jus te dos va lo res dos sa -
lá ri os-de-con tri bu i ção em de cor rên cia da al te ra ção
do sa lá rio mí ni mo será des con ta do quan do da apli ca -
ção dos ín di ces a que se re fe re o ca put.” (NR)

Art. 4º Os dis po si ti vos adi an te in di ca dos da Lei
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 41. Os va lo res dos be ne fí ci os em ma nu ten -
ção se rão re a jus ta dos, a par tir de 1º de ju nho de
2001, pro rata, de acor do com suas res pec ti vas da tas 
de iní cio ou do seu úl ti mo re a jus ta men to, com base
em per cen tu al de fi ni do em re gu la men to, ob ser va dos
os se guin tes cri té ri os:

I – pre ser va ção do va lor real do be ne fí cio;

....................................................................................
III – atu a li za ção anu al;
IV – va ri a ção de pre ços de pro du tos ne ces sá ri os

e re le van tes para a afe ri ção da ma nu ten ção do va lor de
com pra dos be ne fí ci os.

....................................................................................
§ 8º Para os be ne fí ci os que te nham so fri do ma -

jo ra ção de vi do à ele va ção do sa lá rio mí ni mo, o re fe ri -
do au men to de ve rá ser des con ta do quan do da apli ca -
ção do dis pos to no ca put, de acor do com nor mas a
se rem ba i xa das pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al.

§ 9º Qu an do da apu ra ção para fi xa ção do per -
cen tu al do re a jus te do be ne fí cio, po de rão ser uti li za -
dos ín di ces que re pre sen tem a va ri a ção de que tra ta
o in ci so IV des te ar ti go, di vul ga dos pela Fun da ção
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE
ou de ins ti tu i ção con gê ne re de re co nhe ci da no to ri e -
da de, na for ma do re gu la men to.” (NR)

“Art. 96. ..............................................................

....................................................................................
IV – o tem po de ser vi ço an te ri or ou pos te ri or à

obri ga to ri e da de de fi li a ção à Pre vi dên cia So ci al só
será con ta do me di an te in de ni za ção da con tri bu i ção
cor res pon den te ao pe río do res pec ti vo, com acrés ci -

mo de ju ros mo ra tó ri os de zero vír gu la cin co por cen -
to ao mês, ca pi ta li za dos anu al men te, e mul ta de dez
por cen to.” (NR)

“Art. 134. Os va lo res ex pres sos em mo e da cor -
ren te nes ta lei se rão re a jus ta dos nas mes mas épo cas 
e com os mes mos ín di ces uti li za dos para o re a jus ta -
men to dos va lo res dos be ne fí ci os.” (NR)

Art. 5º A Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de
1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 9º

§ 3º A ins cri ção da en ti da de no Con se lho Mu ni -
ci pal de Assis tên cia So ci al, ou no Con se lho de Assis -
tên cia So ci al do Dis tri to Fe de ral, é con di ção es sen ci al 
para o en ca mi nha men to de pe di do de re gis tro e de
cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia so -
ci al jun to ao Con se lho Na ci o nal de Assis tên cia So ci al
– CNAS.

..................................................................”(NR)
“Art. 18. ..............................................................

....................................................................................
III – ob ser va do o dis pos to em re gu la men to, es -

ta be le cer pro ce di men tos para con ces são de re gis tro
e cer ti fi ca do de en ti da de be ne fi cen te de as sis tên cia
so ci al às ins ti tu i ções pri va das pres ta do ras de ser vi -
ços e as ses so ra men to de as sis tên cia so ci al que pres -
tem ser vi ços re la ci o na dos com seus ob je ti vos ins ti tu -
ci o na is;

IV – con ce der re gis tro e cer ti fi ca do de en ti da de
be ne fi cen te de as sis tên cia so ci al;

................................................................”(NR)
“Art. 28-A. Cons ti tui re ce i ta do Fun do Na ci o nal

de Assis tên cia So ci al, o pro du to da ali e na ção dos
bens imó ve is da ex tin ta Fun da ção Le gião Bra si le i ra
de Assis tên cia.”(NR)

Art. 6º A Lei nº 9.604, de 5 de fe ve re i ro de 1998,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 2º-A. O Fun do Na ci o nal de Assis tên cia
So ci al – FNAS po de rá trans fe rir re cur sos fi nan ce i -
ros para o de sen vol vi men to das ações con ti nu a das
de as sis tên cia so ci al di re ta men te às en ti da des pri -
va das de as sis tên cia so ci al, a par tir da com pe tên -
cia do mês de de zem bro de 1999, in de pen den te -
men te da ce le bra ção de acor do, con vê nio, ajus te ou 
con tra to, em ca rá ter ex cep ci o nal, quan do o re pas se 
não pu der ser efe tu a do di re ta men te ao Esta do, Dis -
tri to Fe de ral ou Mu ni cí pio em de cor rên cia de ina -
dim plên cia des ses en tes com o Sis te ma da Se gu ri -
da de So ci al.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo re gu la men -
ta rá as ações con ti nu a das de as sis tên cia so ci al, de
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que tra ta este ar ti go, no pra zo de trin ta dias, a par tir
de 10 de de zem bro de 1999.”(NA)

Art. 7º Os dis po si ti vos adi an te in di ca dos da Lei
nº 9.639, de 25 de maio de 1998, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni -
cí pi os, até 31 de agos to de 2001, po de rão op tar pela
amor ti za ção de suas dí vi das para com o Insti tu to Na -
ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, ori un das de con tri bu -
i ções so ci a is, bem como as de cor ren tes de obri ga -
ções aces só ri as, até a com pe tên cia ju nho de 2001,
me di an te o em pre go de qua tro pon tos per cen tu a is do 
Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos – FPE e de nove
pon tos per cen tu a is do Fun do de Par ti ci pa ção dos
Mu ni cí pi os – FPM.

§ 1º As uni da des fe de ra ti vas men ci o na das nes -
te ar ti go po de rão op tar por in clu ir nes sa es pé cie de
amor ti za ção as dí vi das, até a com pe tên cia ju nho de
2001, de suas au tar qui as e das fun da ções por elas
ins ti tu í das e man ti das, hi pó te se em que ha ve rá o
acrés ci mo de três pon tos nos per cen tu a is do FPE e
de três pon tos nos per cen tu a is do FPM re fe ri dos no
ca put.

§ 2º Me di an te o em pre go de mais qua tro pon tos
per cen tu a is do res pec ti vo Fun do de Par ti ci pa ção, as
uni da des fe de ra ti vas a que se re fe re este ar ti go po de -
rão op tar por in clu ir, nes ta es pé cie de amor ti za ção, as 
dí vi das cons ti tu í das até a com pe tên cia ju nho de 2001 
para com o INSS, de suas em pre sas pú bli cas e so ci e -
da des de eco no mia mis ta, man ten do-se os cri té ri os
de atu a li za ção e in ci dên cia de acrés ci mos le ga is apli -
cá ve is às em pre sas des ta na tu re za.

§ 3º A in clu são das dí vi das das so ci e da des de
eco no mia mis ta na amor ti za ção pre vis ta nes te ar ti go
de pen de rá de lei au to ri za ti va es ta du al, dis tri tal ou
mu ni ci pal.

§ 4º O pra zo de amor ti za ção será de du zen tos e
qua ren ta me ses, li mi ta dos aos per cen tu a is pre vis tos
no ca put des te ar ti go e no art. 3º.

§ 5º Na hi pó te se de apli ca ção dos li mi tes per -
cen tu a is a que se re fe re o § 4º o sal do re ma nes cen te
será re pac tu a do ao fi nal do acor do.

§ 6º A dí vi da con so li da da na for ma des te ar ti go
su je i tar-se-á, a par tir da data da con so li da ção, a ju ros
cor res pon den tes à va ri a ção men sal da Taxa de Ju ros
de Lon go Pra zo – TJLP, ve da da a im po si ção de qual -
quer ou tro acrés ci mo.

§ 7º O pra zo de amor ti za ção nas hi pó te ses dos
§§ 1º e 2º não po de rá ser in fe ri or a no ven ta e seis me -
ses, ob ser van do-se, em cada caso, os li mi tes per cen -
tu a is es ta be le ci dos.”(NA)

“Art. 2º ...............................................................
Pa rá gra fo úni co. O par ce la men to ce le bra do na

for ma des te ar ti go con te rá cláu su la em que o Esta do,
o Dis tri to Fe de ral ou o Mu ni cí pio au to ri ze a re ten ção
do FPE ou do FPM e o re pas se ao INSS do va lor cor -
res pon den te a cada pres ta ção men sal, por oca sião
do ven ci men to des ta.”(NA)

“Art. 5º O acor do ce le bra do com base nos arts.
1° e 3º con te rá cláu su la em que o Esta do, o Dis tri to
Fe de ral ou o Mu ni cí pio au to ri ze a re ten ção do FPE e
do FPM e o re pas se a au tar quia pre vi den ciá ria do va -
lor cor res pon den te às obri ga ções pre vi den ciá ri as
cor ren tes do mês an te ri or ao do re ce bi men to do res -
pec ti vo Fun do de Par ti ci pa ção.

§ 1º Às par ce las das obri ga ções pre vi den ciá ri as 
cor ren tes qui ta das na for ma do ca put des te ar ti go,
não se apli ca o dis pos to nos arts. 30, in ci so I, alí nea b, 
e 34 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991.

§ 2º Cons ta rá, ain da, no acor do men ci o na do
nes te ar ti go, cláu su la em que o Esta do, o Dis tri to Fe -
de ral ou o Mu ni cí pio au to ri ze a re ten ção pe las ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras de ou tras re ce i tas es ta du a is, dis tri ta -
is ou mu ni ci pa is ne las de po si ta das e o re pas se ao
INSS do res tan te da dí vi da pre vi den ciá ria apu ra da,
na hi pó te se em que os re cur sos ori un dos do FPE e do 
FPM não fo rem su fi ci en tes para a qui ta ção da amor ti -
za ção pre vis ta no art. 1° e das obri ga ções pre vi den -
ciá ri as cor ren tes.

§ 3º O va lor men sal das obri ga ções pre vi den ciá -
ri as cor ren tes, para efe i to des te ar ti go, será apu ra do
com base na res pec ti va Guia de Re co lhi men to do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço e de Infor -
ma ções à Pre vi dên cia So ci al – GFIP ou, no caso de
sua não-apre sen ta ção no pra zo le gal, es ti ma do, uti li -
zan do-se a mé dia das úl ti mas doze com pe tên ci as re -
co lhi das an te ri o res ao mês da re ten ção, sem pre ju í zo
da co bran ça ou res ti tu i ção ou com pen sa ção de even -
tu a is di fe ren ças.

§ 4º A amor ti za ção re fe ri da no art. 1º des ta lei,
acres ci da das obri ga ções pre vi den ciá ri as cor ren tes,
po de rá, men sal men te, com pro me ter até quin ze pon tos 
per cen tu a is da Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Mu ni ci pal.

§ 5º Os va lo res de vi dos ao INSS a tí tu lo de
amor ti za ção e não re co lhi dos, a cada mês, em ra zão
da apli ca ção do § 4º se rão re pac tu a dos ao fi nal da vi -
gên cia do acor do pre vis to nes te ar ti go.

§ 6º Para fins do dis pos to nes te ar ti go, en ten -
de-se como Re ce i ta Cor ren te Lí qui da Mu ni ci pal a re -
ce i ta cal cu la da con for me a Lei Com ple men tar nº 101,
de 4 de maio de 2000.” (NR)
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Art. 8º A Lei nº 9.717, de 27 de no vem bro de
1998, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 1º ................................................................
....................................................................................

I – re a li za ção de ava li a ção atu a ri al ini ci al e em
cada ba lan ço uti li zan do-se pa râ me tros ge ra is, para a
or ga ni za ção e re vi são do pla no de cus te io e be ne fí ci os;

....................................................................................
III – as con tri bu i ções e os re cur sos vin cu la dos ao

Fun do Pre vi den ciá rio da União, dos Esta dos, do Dis tri -
to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os e as con tri bu i ções do pes -
so al ci vil e mi li tar, ati vo, ina ti vo, e dos pen si o nis tas, so -
men te po de rão ser uti li za das para pa ga men to de be -
ne fí ci os pre vi den ciá ri os dos res pec ti vos re gi mes, res -
sal va das as des pe sas ad mi nis tra ti vas es ta be le ci das
no art. 6º, in ci so VIII, des ta lei, ob ser va do os li mi tes de
gas tos es ta be le ci dos em pa râ me tros ge ra is;

....................................................................................
X – ve da ção de in clu são nos be ne fí ci os, para

efe i to de cál cu lo e per cep ção des tes, de par ce las re -
mu ne ra tó ri as pa gas em de cor rên cia de fun ção de
con fi an ça, de car go em co mis são ou do lo cal de tra -
ba lho.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se, adi ci o nal men te,
aos re gi mes pró pri os de pre vi dên cia so ci al dos en tes
da Fe de ra ção os in ci sos II, IV a IX do art. 6º. (NR)

“Art. 1º-A. O ser vi dor pú bli co ti tu lar de car go efe -
ti vo da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os ou o mi li tar dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral fi li a do a re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al,
quan do ce di do a ór gão ou en ti da de de ou tro ente da
fe de ra ção, com ou sem ônus para o ces si o ná rio, per -
ma ne ce rá vin cu la do ao re gi me de ori gem.” (NR)

“Art. 2º ...............................................................

....................................................................................
§ 3º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os

Mu ni cí pi os pu bli ca rão, até trin ta dias após o en cer ra -
men to de cada bi mes tre, de mons tra ti vo fi nan ce i ro e
or ça men tá rio da re ce i ta e des pe sa pre vi den ciá ri as e
acu mu la da no exer cí cio fi nan ce i ro em cur so, ex pli ci -
tan do, con for me di re tri zes ge ra is, de for ma de sa gre -
ga da:

....................................................................................
IV – o va lor da des pe sa to tal com pes so al ci vil e

mi li tar;

VIII – o va lor do sal do fi nan ce i ro do re gi me pró -
prio de pre vi dên cia so ci al.

§ 4º Os Mu ni cí pi os com po pu la ção in fe ri or a cin -
quen ta mil ha bi tan tes po dem op tar pela pu bli ca ção,

em até trin ta dias após o en cer ra men to de cada se -
mes tre, do de mons tra ti vo men ci o na do no § 3º.

§ 5º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os de ve rão in for mar, anu al men te, no de -
mons tra ti vo men ci o na do no § 3º o quan ti ta ti vo de ser -
vi do res e mi li ta res, ati vos e ina ti vos, e pen si o nis tas
vin cu la dos ao re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al.

§ 6º Antes de pro ce der a qua is quer re vi sões, re a -
jus tes ou ade qua ções de pro ven tos e pen sões que im -
pli quem au men to de des pe sas, os en tes es ta ta is de ve -
rão re gu la ri zar a si tu a ção sem pre que o de mons tra ti vo
de que tra ta o § 3º, no que se re fe re à des pe sa acu mu -
la da até o bi mes tre, in di car o des cum pri men to dos li mi -
tes fi xa dos nes ta lei.

§ 7º É nulo de ple no di re i to o ato que pro vo que
au men to de des pe sas pre vi den ciá ri as, sem a ob ser -
vân cia dos li mi tes pre vis tos nes te ar ti go.” (NR)

“Art. 2º-A. Fica sus pen sa, até 31 de de zem bro
de 2003, a exi gi bi li da de do dis pos to no ca put e no §
1º do art. 2º des ta lei.” (NR)

“Art. 5º ................................................................

....................................................................................
Pa rá gra fo úni co. Fica ve da da a con ces são de

apo sen ta do ria es pe ci al, nos ter mos do § 4º do art. 40
da Cons ti tu i ção Fe de ral, até que lei com ple men tar fe -
de ral dis ci pli ne a ma té ria.” (NR)

“Art. 7º ................................................................

....................................................................................
IV – sus pen são do pa ga men to dos va lo res de vi -

dos pelo Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al em ra -
zão da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999.” (NR)

“Art. 9º ................................................................
III – a apu ra ção de in fra ções, por ser vi dor cre -

den ci a do, e a apli ca ção de pe na li da des, por ór gão
pró prio, nos ca sos pre vis tos no art. 8º des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os pres ta rão ao Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia e Assis tên cia So ci al, quan do so li ci ta dos, in for -
ma ções so bre re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al e
fun do pre vi den ciá rio pre vis to no art. 6º des ta lei.” (NR)

Art. 9º A Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999,
pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 5º Os re gi mes ins ti tu i do res apre sen ta rão
aos re gi mes de ori gem, no pra zo má xi mo de trin ta e
seis me ses a con tar da data da en tra da em vi gor des -
ta lei, os da dos re la ti vos aos be ne fí ci os em ma nu ten -
ção nes sa data, con ce di dos a par tir da pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

26978 Sexta-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    445ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



“Art. 8º-A. A com pen sa ção fi nan ce i ra en tre os
re gi mes pró pri os de pre vi dên cia so ci al da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, na hi -
pó te se de con ta gem re cí pro ca de tem pos de con tri -
bu i ção, obe de ce rá, no que cou ber, às dis po si ções
des ta lei.” (NR)

Art. 10. Fica o Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci -
al – INSS au to ri za do a re ver as par ce las pa gas no pe -
río do de 5 de ou tu bro de 1988 a abril de 1993, de cor -
ren tes dos be ne fí ci os con ce di dos com base na Lei nº
7.070, de 20 de de zem bro de 1982, uti li zan do os
mes mos cri té ri os, for ma, da tas e ín di ces ado ta dos
para o re a jus te dos be ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a -
da man ti dos pela Pre vi dên cia So ci al.

Pa rá gra fo úni co. A di fe ren ça apu ra da com a apli -
ca ção do dis pos to nes te ar ti go será paga aos be ne fi -
ciá ri os até 31 de ou tu bro de 2000.

Art. 11. As con tri bu i ções so ci a is ar re ca da das
pelo INSS, in clu í das ou não em no ti fi ca ção fis cal, cu -
jos fa tos ge ra do res te nham ocor ri do até mar ço de
1999, po de rão, após ve ri fi ca das e con fes sa das, ser
pa gas em até vin te e qua tro par ce las men sa is fi xas.

§ 1º O par ce la men to de que tra ta este ar ti go
será:

I – de até doze me ses para as con tri bu i ções so -
ci a is cu jos fa tos ge ra do res te nham ocor ri do no pe río -
do de abril de 1999 até mar ço de 2000; e

II – con ce di do in de pen den te men te de ga ran ti as, 
apli can do-se-lhe o dis pos to no art. 206 da Lei nº
5.172, de 25 de ou tu bro de 1966 – Có di go Tri bu tá rio
Na ci o nal.

§ 2º Não po de rão ser ob je to de par ce la men to as 
con tri bu i ções so ci a is des con ta das dos em pre ga dos,
in clu si ve dos do més ti cos, dos tra ba lha do res avul sos,
as de cor ren tes de sub-ro ga ção e as im por tân ci as re -
ti das na for ma do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de ju -
lho de 1991.

§ 3º Da apli ca ção do dis pos to nes te ar ti go não
re sul ta rá pres ta ção in fe ri or a R$500,00 (qui nhen tos
re a is), re du zin do-se o nú me ro de par ce las, se for o
caso, para se ade quar o par ce la men to a este li mi te.

§ 4º O de fe ri men to do par ce la men to pelo INSS
fica con di ci o na do ao pa ga men to da pri me i ra par ce la.

§ 5º Para os con tri bu in tes que te nham par ce la -
men to de con tri bu i ções so ci a is no INSS, fica au to ri za -
da a con ver são para o par ce la men to de que tra ta este 
ar ti go, des de que o nú me ro de par ce las vin cen das
seja re du zi do pela me ta de, res pe i ta dos os li mi tes do
ca put des te ar ti go e dos §§ 1º e 3º.

§ 6º O par ce la men to será res cin di do au to ma ti ca -
men te, caso ocor ra atra so igual ou su pe ri or a trin ta e
um dias no pa ga men to da par ce la, hi pó te se em que:

I – o sal do de ve dor será en con tra do to man do-se 
o va lor da dí vi da na data da ade são ao par ce la men to
e sub tra in do-se as par ce las pa gas, sem cor re ção mo -
ne tá ria; e

II – in ci di rá ju ros so bre o novo sal do de ve dor,
equi va len te à taxa re fe ren ci al do Sis te ma Espe ci al de
Li qui da ção e Cus tó dia – SELIC, apu ra da en tre a data
da con ces são e res ci são do par ce la men to, e mul ta de 
dez por cen to.

§ 7º Em caso de atra so in fe ri or a trin ta e um dias
será co bra da mul ta no va lor de dez por cen to so bre a
par ce la em atra so.

§ 8º Na hi pó te se de in clu são de dí vi da aju i za da
no par ce la men to, os ho no rá ri os ad vo ca tí ci os fi cam
re du zi dos para cin co por cen to, ob ser va do que:

I – a exe cu ção fis cal fi ca rá sus pen sa até qui ta -
ção to tal da dí vi da aju i za da, per ma ne cen do, nes se
pe río do, a pe nho ra dos bens já efe tu a da; e

II – ha ven do res ci são do par ce la men to, será
dado se gui men to à exe cu ção fis cal, não se apli can do
a re du ção dos ho no rá ri os ad vo ca tí ci os.

§ 9º Os con tri bu in tes po de rão ade rir ao par ce la -
men to de que tra ta este ar ti go até 1º de mar ço de 2001.

Art. 12. Fica o INSS au to ri za do, a par tir de fe ve -
re i ro de 2001, a ar re don dar, para a uni da de de real
ime di a ta men te su pe ri or, os va lo res em cen ta vos dos
be ne fí ci os de pres ta ção con ti nu a da pa gos men sal -
men te a seus se gu ra dos.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res re ce bi dos a ma i or
pelo se gu ra do se rão des con ta dos no pa ga men to da
gra ti fi ca ção na ta li na ou no úl ti mo be ne fí cio, na hi pó te -
se de sua ces sa ção.

Art. 13. O art. 3º da Lei nº 7.070, de 20 de de -
zem bro de 1982, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co
para § 1º:

“§ 2º O be ne fi ciá rio des ta pen são es pe ci al, ma i -
or de trin ta e cin co anos, que ne ces si te de as sis tên cia 
per ma nen te de ou tra pes soa e que te nha re ce bi do
pon tu a ção su pe ri or ou igual a seis, con for me es ta be -
le ci do no § 2º do art. 1º des ta lei, fará jus a um adi ci o -
nal de vin te e cin co por cen to so bre o va lor des te be -
ne fí cio.” (NR)

Art. 14. Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
com base na Me di da Pro vi só ria nº 2.187-12, de 27 de
ju lho de 2001.

Art. 15. Esta me di da pro vi só ria en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.
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Art. 16. Re vo gam-se o pa rá gra fo úni co do art. 56 
e o art. 101 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, os
§§ 1º e 2º do art. 41, o art. 95 e os arts. 144 a l47 da Lei 
nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, os arts. 7º a 9º e 12 a 
l7 da Lei nº 9.711, de 20 de no vem bro de 1998, e os
in ci sos I e III do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de no -
vem bro de 1998.

Bra sí lia, 24 de agos to de 2001; 180º da Inde -
pen dên cia e 113º da Re pú bli ca. – FER NAN DO HEN -
RI QUE CAR DO SO; Ro ber to Brant.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU, –  de 27-8-2001

ANEXO

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS

RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO

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

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí -
qui do, 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. 3º A alí quo ta do im pos to de ren da das pes -
so as ju rí di cas é de quin ze por cen to.

§ 4º O va lor do adi ci o nal será re co lhi do in te -
gral men te, não sen do per mi ti das qua is quer de du -
ções.
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas 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. 12. Do im pos to apu ra do na for ma do ar ti go

an te ri or, po de rão ser de du zi dos:
I – as con tri bu i ções fe i tas aos fun dos con tro la -

dos pe los Con se lhos Mu ni ci pa is, Esta du a is e Na ci o -
nal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te;

II – as con tri bu i ções efe ti va men te re a li za das em 
fa vor de pro je tos cul tu ra is, apro va dos na for ma da re -
gu la men ta ção do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul -
tu ra – PRONAC, ins ti tu í do pelo art. 1º da Lei nº 8.313,
de 23 de de zem bro de 1991;

III – os in ves ti men tos fe i tos a tí tu lo de in cen ti vo
às ati vi da des au di o vi su a is, na for ma e con di ções pre -
vis tas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho
de 1993;
....................................................................................

LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral, 
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. 22. A soma das de du ções a que se re fe rem

os in ci sos I a III do art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995,
fica li mi ta da a seis por cen to do va lor do im pos to de vi -
do, não sen do apli cá ve is li mi tes es pe cí fi cos a qua is -
quer des sas de du ções.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú -
bli cas Men sa gem de veto 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:
....................................................................................

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,
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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.

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 ao 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 e 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 tri bu i 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;

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.

con ti nu a do;
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do a úl ti ma a
de ci são ter mi na ti va.)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos 

do Re que ri men to nº 795, de 2003 – art. 336,
II, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra n º 43, de 2003 (nº 192/2003, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o ano de 2004 como o “Ano da Mu -
lher”, ten do.

Pa re cer sob nº 1.216, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção.

Re la tor: Val dir Ra upp, fa vo rá vel.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Pas sa-se à dis cus são do Pro je to em tur no úni co.
Para dis cu tir, con ce do a pa la vra à no bre Se na -

do ra Serys Slhes sa ren ko.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan to a esse pro je to
de lei, que bus ca ins ti tu ir o ano de 2004 como o Ano
da Mu lher, al guns di rão que já exis te o Dia Inter na ci o -
nal da Mu lher, 08 de mar ço; que já exis te o Dia Inter -
na ci o nal de Com ba te à Vi o lên cia con tra a Mu lher, 25
de no vem bro – aliás, já exis te re que ri men to de nos sa
au to ria, so li ci tan do ses são es pe ci al para a re fe ri da
data. Na ses são de hoje, quan do usar da pa la vra, de -
fen de rei tam bém a apro va ção des se re que ri men to.

Mas é um mo men to mu i to im por tan te a ins ti tu i ção
do ano de 2004 como o Ano da Mu lher. Alguns per gun -
tam: Por que um ano da mu lher? As mu lhe res têm os
mes mos di re i tos dos ho mens? Têm; di an te das le tras
das cons ti tu i ções e das leis têm. Mas na prá ti ca, na re a -
li da de, a dis cri mi na ção e a opres são exis tem e mu i to
for tes. Bas ta que se veja que em vez de di mi nu ir cres ce
o nú me ro da vi o lên cia con tra a mu lher. 

Aqui en tre nós, ao olhar em vol ta, es ta re mos
ven do como é di fí cil a mu lher rom per as bar re i ras, em
es pe ci al a da par ti ci pa ção no po der. Qu an tas mu lhe -
res nós te mos no Se na do da Re pú bli ca? Dez por cen -
to da cons ti tu i ção do Se na do da Re pú bli ca. Por quê?
Por que atra vés dos tem pos o po der sem pre foi dos
ho mens; as leis sem pre fo ram fe i tas pe los ho mens.
Há dis cri mi na ção da mu lher com re la ção ao po der e
ao tra ba lho, às suas fun ções na so ci e da de. Hoje a
mu lher ain da é for te e gran de men te dis cri mi na da no
tra ba lho. 

No meu Esta do de Mato Gros so, por exem plo,
nós te mos pes qui sa que mos tra que o nú me ro de mu -
lhe res que têm cur so su pe ri or é ma i or que o de ho -
mens. Se isso ser ve como um cri té rio – ape nas es tou
ci tan do um exem plo – na hora de lu tar mos pe los em -
pre gos de ma i or des ta que, ape nas 1% des ses car gos 
são re ser va dos às mu lhe res, que são ma i o ria, uti li -
zan do so men te o cri té rio cur so su pe ri or. Por tan to, é
im por tan te sim que ele ja mos o ano de 2004 como o
Ano da Mu lher. Não um dia para ser dis cu ti do, mas
um ano que, cer ta men te, dará um sal to mu i to gran de
na me lho ria das con di ções de vida da mu lher. 

Ao sair para a la bu ta, para aju dar a bus car o seu
pão de cada dia, jun ta men te com o seu com pa nhe i ro,
a mu lher pas sou a as su mir ou tras ta re fas além da -
que las que sem pre lhe fo ram des ti na das. Infe liz men -
te, acer ca da di vi são das li des da casa, ain da não te -
mos a su fi ci en te mu dan ça na men ta li da de dos com -
pa nhe i ros para que ace i tem que se jam de igual para
igual. Se di vi di mos o tra ba lho lá fora para tra zer o pão
nos so de cada dia para casa, as li des da casa, o ser -

vi ço do dia-a-dia – o cu i da do com os fi lhos e com a
casa – tem de pa rar de ser dis cri mi na do. 

Eu até faço um ques ti o na men to aos Srs. Se na -
do res pre sen tes. Eu acre di to que, pela men ta li da de de
V. Exªs – como o Se na dor Mão San ta, que está pró xi -
mo a mim –, V. Exªs par ti ci pam das li des da casa de
igual para igual com as suas com pa nhe i ras. Eu não te -
nho dú vi da dis so por que aqui es tão ho mens pro gres -
sis tas, que têm men ta li da de aber ta e que, com cer te -
za, con tri bu em e di vi dem as li des da casa com as suas
com pa nhe i ras, não so men te no cu i da do com os fi lhos,
mas tam bém na de ter mi na ção e na fe i tu ra dos tra ba -
lhos do més ti cos, a com pra no su per mer ca do, en fim,
na la va gem da rou pa e da lou ça quan do não ti ve rem
quem faça isso. Te nho cer te za que to dos aqui fa zem.
Mas nós pre ci sa mos, mes mo as sim, mais es pa ço para 
a dis cus são so bre a mu lher para a dis cri mi na ção com
re la ção ao po der po lí ti co, ao tra ba lho. Na fa mí lia: nós
te mos que mu dar as re la ções in ter nas fa mi li a res. E
isso pre ci sa ser pro fun da men te dis cu ti do por que nin -
guém é de mo crá ti co fora da por ta de casa; é es pe ta cu -
lar, é re al men te uma pes soa aber ta, mas den tro de
casa é ex tre ma men te au to ri tá rio, sub me te as pes so as, 
a opres são cam pe ia à sol ta. Por tan to, é im por tan te sim 
que 2004 seja o Ano da Mu lher. Que se dis cu ta em to -
dos os seg men tos des te País, nas or ga ni za ções e as -
so ci a ções de ba ir ro, nos sin di ca tos, no Con gres so Na -
ci o nal, em to dos os po de res es ta be le ci dos para que
essa si tu a ção dê um sal to de qua li da de na me lho ria da 
par ti ci pa ção da mu lher na so ci e da de de igual para
igual. Di re i to da mu lher é di re i to hu ma no sim; in fe liz -
men te te mos que di zer isso por que em mu i tos mo men -
tos pa re ce não sê-lo. 

Mu i to obri ga da. Con to com a cer te za de que
este pro je to será apro va do por una ni mi da de.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den -
te, que ro par ti ci par.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª já
está ins cri to.

Ago ra con ce do a pa la vra a no bre Se na do ra Lú -
cia Vâ nia, a se gun da ora do ra ins cri ta para dis cu tir a
ma té ria.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para dis cu -
tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, eu tive a hon ra de re pre sen tar o Se -
na do Fe de ral no Se mi ná rio Mu lher Po lí ti ca e Po der
pro mo vi do na se ma na pas sa da pela Se cre ta ria Espe -
ci al de Po lí ti ca para Mu lhe res, mu i to bem di ri gi da pela 
Mi nis tra Emí lia Fer nan des.

Apro ve i tei essa oca sião para in for mar ao pú bli -
co pre sen te so bre a tra mi ta ção, na Co mis são de Edu -

26982 Sexta-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    449ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



ca ção, do pa re cer do Se na dor Val dir Ra upp ao pro je -
to do De pu ta do Ma u rí cio Ra be lo, ins ti tu in do 2004
como o Ano da Mu lher. Com sa tis fa ção, vejo a ra pi dez 
com que esse pro je to che ga ao ple ná rio. Con tan do
hoje com uma Se cre ta ria de Po lí ti cas para as Mu lhe -
res e apro van do o re fe ri do pro je to, te re mos ins tru -
men tos para pre pa rar a agen da bra si le i ra para a Con -
fe rên cia Mun di al so bre a Mu lher em 2005. 

O Ano da Mu lher re pre sen ta rá uma opor tu ni da -
de de apro fun dar a cons ciên cia ci da dã so bre o pa pel
fe mi ni no na cons tru ção de uma so ci e da de mais jus ta, 
igua li tá ria e de mo crá ti ca. 

Apro ve i to a opor tu ni da de para, mais uma vez, re -
fe ren dar as pa la vras do nos so Pre si den te em re la ção à 
re for ma po lí ti ca. Enten de mos que a re for ma po lí ti ca
será um dos ins tru men tos que per mi ti rá o avan ço das
con quis tas fe mi ni nas ao ga ran tir, sem dú vi da ne nhu -
ma, o fi nan ci a men to pú bli co de cam pa nha, um dos en -
tra ves para a con quis ta da mu lher na área po lí ti ca.

Mu i to obri ga da.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

si den te, peço a mi nha ins cri ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor

Le o nel Pa van, V. Exª está ins cri to.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de, para dis cu tir a
ma té ria.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tam bém res sal to a im por tân cia
de esta Casa apro var este pro je to e ins ti tu ir o ano de
2004 como o Ano da Mu lher. Como dis se ram as Se na -
do ras Serys Slhes sa ren ko e Lú cia Vâ nia, será uma
gran de opor tu ni da de de toda a so ci e da de se mo bi li zar
por que essa não é uma dis cus são res tri ta às mu lhe res. 
Os pro ble mas das mu lhe res são pro ble mas da nos sa
so ci e da de. Será um mo men to mu i to pro pí cio para dis -
cu tir mos, de fato, qual o nos so com pro mis so com o tra -
ba lho do més ti co, que no meu en ten der de ter mi na a
cul tu ra do azul e do cor-de-rosa nes te País, que es ta -
be le ce ati vi da des es pe cí fi cas para as mu lhe res e para
os ho mens, fa zen do com que a mu lher che gue ao mer -
ca do de tra ba lho com um car ga du pla de tra ba lho: a
jor na da do mer ca do e a jor na da do més ti ca. É pre ci so
que to dos nós dis cu ta mos as res pon sa bi li da des so bre
a di vi são do tra ba lho do més ti co, para que pos sa mos
atin gir um grau de de mo cra cia a co me çar do tra ba lho
do més ti co. A par tir daí, de ve mos dis cu tir o pro je to da
De pu ta do Luci Cho i nac ki, do Par ti do dos Tra ba lha do -
res de San ta Ca ta ri na, que ana li sa a obri ga to ri e da de
de se re co nhe cer a ocu pa ção do més ti ca como tra ba -

lho, por que hoje, in fe liz men te, a nos sa so ci e da de não
re co nhe ce isso, atri bu in do à mu lher uma jor na da du pla 
de tra ba lho.

Esta re mos às vés pe ras de co me mo rar 10 anos
da IV Con fe rên cia Mun di al so bre os Di re i tos das Mu -
lhe res, re a li za da em Be i jing, em 1995. Nes se mo -
men to, te re mos re cu pe ra do o fô le go ne ces sá rio para
fa zer um le van ta men to da si tu a ção real da mu lher
bra si le i ra com re la ção ao tra ba lho, à vi o lên cia, que
tam bém é do més ti ca, à ex plo ra ção se xu al e à sa ú de,
com es pe ci al des ta que para os di re i tos re pro du ti vos.

Apro ve i to o mo men to para in for mar a esta
Casa que, na se ma na pas sa da, as mu lhe res da
Ama zô nia es ti ve ram re u ni das aqui em Bra sí lia para
dis cu tir a Agen da 21 das mu lhe res da flo res ta. De 02
a 04 de se tem bro, mu lhe res dos nove Esta dos da
Ama zô nia Le gal fo ram re pre sen ta das pela co or de -
na ção do Mo vi men to Arti cu la do de Mu lhe res da Ama -
zô nia, que es ta va cons tru in do a Agen da 21 das mu lhe -
res da flo res ta. 

Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de para
agra de cer a so li da ri e da de de to dos os com pa nhe i ros
des ta Casa, Se na do ras e Se na do res, com re la ção ao
aci den te que eu e o Se na dor Sibá Ma cha do so fre mos 
an te on tem, quan do vi si tá va mos as ins ta la ções da
base Uru cu da Pe tro bras. Gra ças a Deus, por um mi -
la gre, o cho que en tre a lan cha em que es tá va mos e o
bar co de pas sa ge i ros, fun ci o ná ri os da Pe tro bras, não
teve ví ti mas fa ta is, ape sar de ter sido vi o len to. Agra -
de ço a to dos.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, José Sar -
ney, eu pe di ria per mis são para fa zer uma emen da ao
pro je to de lei de ini ci a ti va da Se na do ra Serys Slhes -
sa ren ko.

Eu gos ta ria, em nome da ban ca da mas cu li na do 
Se na do, da qual gos ta ria de ser o lí der – há mu i tos lí -
de res aqui, e não sou lí der nem do Par ti do –, de apre -
sen tar uma emen da mo di fi ca ti va para que esse seja o 
Ter ce i ro Mi lê nio da Mu lher, em ho me na gem à Nos sa
Se nho ra, à Dona Qu i o la, à Dona Mar li, à Dona Adal gi -
sa e a to das as mu lhe res, prin ci pal men te àque las que 
mos tra ram a gran de za da mu lher no dra ma mais his -
tó ri co que a hu ma ni da de atra ves sou: a cru ci fi xão de
Cris to.

To dos nós ho mens fa lha mos. Anás, Ca i fás, Pe -
dro, José – o pai –, to dos fa lha ram. E es ta vam lá a mu -
lher de Pi la tos, Ve rô ni ca e Ma ria. Então, su gi ro essa
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emen da, para que o ter ce i ro mi lê nio seja o mi lê nio da
mu lher. Con cre ti za mos nes se pro je to o nos so amor e
de di ca ção à mu lher.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Eu ape -
nas que ria de i xar re gis tra do que, quan do o Se na dor
Mão San ta afir ma va que era o lí der da ban ca da mas -
cu li na, a Se na do ra Lú cia Vâ nia e a Se na do ra Serys
Shles sa ren ko di zi am que exis tem sé ri as con tro vér si -
as so bre isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Le o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tam bém
que ría mos de i xar re gis tra do nos so apo io a esse pro je -
to e di zer que so mos fa vo rá ve is não ape nas a que
2004 seja o ano das mu lhe res, por que to dos os dias de 
to dos os anos de ve ri am ser o dia das mu lhe res.

Em San ta Ca ta ri na, quan do há re u nião do nos so
Par ti do, no bre Lí der, Se na dor Arthur Vir gí lio, qua se
sem pre, a pre sen ça ma i or tem sido a das mu lhe res. 

O PSDB va lo ri za, pres ti gia e apóia to dos os mo -
vi men tos das mu lhe res e so mos fa vo rá ve is a que to -
dos os dias do ano se jam das mu lhe res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra fa zer uso da pa -
la vra, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção. 
As Sr.ªs e Srs. Se na do res que apro vam o pro je -

to per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa).
Apro va do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço ve ri fi ca ção quo rum, com o apo i a -
men to de três Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na -
dor Arthur Vir gí lio pe diu ve ri fi ca ção de quo rum. Sen -
do re gi men tal a so li ci ta ção, S. Exª será aten di do.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de quo rum.)
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra pela or dem ape nas para so li ci -
tar a pre sen ça de to dos os Srs. Se na do res do Blo co
de apo io ao Go ver no em ple ná rio, pois es ta mos em
pro ces so de ve ri fi ca ção de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e
os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu agra de ce ria se o Se na dor Arthur
Vir gí lio pu des se es cla re cer por que o pe di do de ve ri fi -
ca ção com res pe i to à ques tão da mu lher, se tem al gu -

ma ra zão es pe ci al, por que eu que ria es tar mu i to bem
in for ma do so bre a po si ção dele a res pe i to da mu lher.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Se na dor Su plicy, não che go a ser o Se na dor Mão
San ta, mas não des con fie de mim tan to as sim, não!

Sr. Pre si den te, o Se na dor Edu ar do Su plicy me
deu uma chan ce mu i to boa de ex pli car. É cla ra men te
um pro tes to con tra esse mons tren go que sai da Câ -
ma ra a tí tu lo de re for ma tri bu tá ria, que pre ju di ca a
mu lher do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te. Ou
seja, es ta be le ce mos aqui uma hon ra ria e, na prá ti ca,
tun ga mos o re cur so que sus ten ta a pers pec ti va de fu -
tu ro das mu lhe res e dos fi lhos das mu lhe res do Nor te, 
do Nor des te e do Cen tro-Oes te. Por tan to, se hou ver
nú me ro, se o Go ver no ti ver 41 Par la men ta res no ple -
ná rio, a ses são pros se gue; se não ti ver, a ses são cai;
e cai por fal ta de vo tos do Go ver no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mas qual é a re co men da ção de voto do Se na dor
Arthur Vir gí lio so bre a mu lher, en tão?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor, V. Ex.ª está com uma fi xa ção, hein!

Na hora pró pria, va mos vo tar a fa vor do mi lê nio
da mu lher, como dis se o Se na dor Mão San ta. Mas já
lhe dis se, não que ro con cor rer com ele; ape nas pro -
cu ro ser o mais fiel dos ma ri dos, o mais aman te dos fi -
lhos, en fim, um pai que di ria sem pre aci ma do ra zoá -
vel, ten do em vis ta do cu i da do e do amor inex ce dí vel.
De fi ni-me, ou V. Ex.ª quer al gu ma co i sa a mais?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Está bom, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Se na do res que se en con tram em ou tras de pen -
dên ci as da Casa que com pa re çam ao ple ná rio, pois
es ta mos pro ce den do à ve ri fi ca ção de vo ta ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, en quan to che gam os de ma is Se na do res,
pos so usar da pa la vra por um mi nu to?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Ex.ª a pa la vra. O Pro je to em aná li se é so bre o Dia da
Mu lher.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Pedi a pa la vra não
para fa lar a res pe i to des se as sun to, já que es ta mos
aguar dan do a ve ri fi ca ção de vo ta ção, mas para dar
co nhe ci men to à Casa da car ta de um pre fe i to que
che ga às mi nhas mãos, a qual diz:

Ao tem po em que agra de ce mos o en -
vio do dis cur so de V. Exª como Pre si den te
da Fren te Par la men tar Pró-Mu ni cí pi os, pe di -
mos so cor ro e mi se ri cór dia”. 
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Os pre fe i tos da Pa ra í ba e do Ce a rá es cre ve ram
ao Pre si den te da Fren te Par la men tar Pró-Mu ni cí pi os
pe din do so cor ro e mi se ri cór dia. Essa é a si tu a ção em
que se en con tram os Mu ni cí pi os bra si le i ros.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, faço che gar aos
Srs. Se na do res o cla mor das pre fe i tu ras do in te ri or do 
Nor des te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Srs.

Se na do res já po dem vo tar.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Sr. Pre si den te, esse é re al men te um mo men to
inu si ta do na his tó ria po lí ti ca. Obstru ção é um ins tru -
men to le gí ti mo, mas obs tru ir a vo ta ção do pro je to que
ins ti tui o Dia Inter na ci o nal da Mu lher...

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta mos
em pro ces so de vo ta ção. Não po de mos es ta be le cer
dis cus são so bre a ma té ria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – É um tema de con sen so do Ple ná rio, um tema
im por tan te para o País. Gos ta ria de fa zer um ape lo
aos Se na do res – não es pe rá va mos esse tipo de com -
por ta men to – no sen ti do de par ti ci pa rem, para que
pos sa mos vo tar, pois, te nho cer te za, ha ve rá una ni mi -
da de no tema. Po de ría mos apro var ime di a ta men te
esse pro je to e de i xar a dis cus são da re for ma tri bu tá -
ria para mo men to mais opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, peço a co la bo ra ção de V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Ex.ª
tem a pa la vra, pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, gos ta ria ape nas de de i xar re gis tra do que já co mu -
ni quei meu sa u dá vel pro tes to ao Se na dor Arthur Vir -
gí lio, em bo ra sa i ba que as ho me na gens às mu lhe res
não se fa zem de fato ape nas com o es ta be le ci men to
de um dia.

Qu e ro ver re al men te a ho me na gem às mu lhe res
no de ba te da re for ma tri bu tá ria; às mu lhe res nor des ti -
nas, que, cer ta men te, se rão mais ví ti mas de qual quer
pro pos ta de re for ma tri bu tá ria que seja ruim para su -
pe rar as de si gual da des re gi o na is; no de ba te da re for -
ma pre vi den ciá ria, em que as mu lhe res es tão sen do
obri ga das a tra ba lhar por mais sete ou oito anos.

Já apre sen tei meu pro tes to ao Se na dor Arthur
Vir gí lio, mas o Ano da Mu lher, a ho me na gem às mu -
lhe res bra si le i ras, evi den te men te, não se faz com o
es ta be le ci men to de um ano ou um dia; faz-se com
mu i to mais.

Espe ro que o Se na do olhe com sua alma, seu
co ra ção e com sua res pon sa bi li da de para aque las
que, de fato, aca bam sen do ví ti mas ma i o res das gi -
gan tes cas de si gual da des re gi o na is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, nin guém sa bia des sa vo ta ção, não
va mos ter quo rum. O que acon te ce rá é que as man -
che tes dos jor na is di rão que os Se na do res re je i ta ram
o Ano da Mu lher. Não de ve mos brin car com uma co i -
sa des sas. Se ria uma man che te ne ga ti va, ruim. Com
todo o res pe i to, não de vía mos vo tar a ma té ria des sa
ma ne i ra. To dos sa bem que há uma una ni mi da de da
Casa, mas o re sul ta do será uma man che te di zen do
que os Se na do res re je i ta ram o Ano da Mu lher.

Por isso, faço um ape lo para que este as sun to
não fos se co lo ca do as sim – per doe-me a sin ce ri da de
– tão ir res pon sa vel men te.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, to ma ra que
a man che te, ama nhã, seja “Se na do res re je i tam voto
de apla u so pelo Ano da Mu lher”, mas que com ple tem, 
que cha mem a aten ção, por que a sim ples apro va ção
des se re que ri men to iria pro du zir o re gis tro no Jor nal
do Se na do, ama nhã, de uma pe que na nota. Se não
hou ver quo rum e se a man che te de jor nal a que se
re fe re o Se na dor Pe dro Si mon for pro du zi da em O
Esta do de S.Pa u lo, no Jor nal do Bra sil, em O Glo -
bo, a ra zão do pro tes to pas sa rá a ser do co nhe ci men -
to do Bra sil in te i ro. Por que aqui está se pro tes tan do
con tra uma re for ma tri bu tá ria in jus ta que, na úl ti ma
hora, be ne fi ci ou os Esta dos mais ri cos em de tri men to 
dos mais po bres.

Em úl ti ma aná li se, esse re que ri men to em ho -
me na gem à mu lher es ta ria pres tan do um gran de ser -
vi ço ao País, por que da ria re le vo a um pro tes to le gí ti -
mo de par ti dos po lí ti cos que es tão de fen den do, em
úl ti ma aná li se, o in te res se, tam bém, das mu lhe res do
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pros se -
gue a vo ta ção.

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) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, peço a co la bo ra ção dos Srs. Se na do -
res, pois es ta mos num pro ces so de vo ta ção. A Mesa
está sen do li be ral, mas evi den te men te es ta mos à
mar gem do Re gi men to.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – É por que fui ci ta do
pelo Se na dor Pe dro Si mon. Não hou ve, cla ro, nada
de de sa i ro so, mas hou ve dis cus são quan to ao mé ri to
da ati tu de que aqui to mei em nome de um gru po sig -
ni fi ca ti vo de Se na do res.

Sr. Pre si den te, de fato, a Se na do ra He lo í sa He -
le na deu to das as ra zões. Não vou fi car nes sa co i sa
cos mé ti ca. Fui acon se lha do pela sa be do ria de vá ri os
Co le gas a re ti rar, mas não re ti ra rei. Não sin to que ho -
me na ge io a mu lher es ta be le cen do mais um dia. Se -
não, não ha ve ria avi a dor de sem pre ga do, por que há o
Dia do Avi a dor; não ha ve ria ta quí gra fo com um pro -
ble ma qual quer, por que há o Dia do Ta quí gra fo, ou
seja, não es tou re ti ran do a ho me na gem à mu lher,
mas man te nho a mi nha ho me na gem à mu lher do
Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, para que o
Go ver no acor de e per ce ba que for ças aqui den tro se
le van ta rão para im pe dir que ver bas e re cur sos se jam
tun ga dos do Nor des te, do Nor te e do Cen tro-Oes te
na di re ção do Su des te do País.

Qual será a man che te? Não sei qual a man che -
te, Se na dor Pe dro Si mon, por que não tra ba lho em re -
da ção de jor nal. Quem faz a re da ção, quem faz a
man che te é o dono do jor nal, o que não sou, e quem
tra ba lha na re da ção, em que não tra ba lho. A man che -
te será a que eles qui se rem: o jor nal A dará uma, o
jor nal B dará ou tra, o jor na lis ta tal gos ta, o ou tro não
gos ta. A de ci são está to ma da: ha ven do quo rum pros -
se gue, não ha ven do quo rum, os jor na is es co lhem a
sua man che te.

Ago ra, cla ra men te, tra ta-se de um pro tes to con -
tra a re for ma tri bu tá ria, que ame a ça tun gar re cur sos
do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te. Co me ça -
mos hoje uma luta. Ama nhã, qual quer ou tra ma té ria
será alvo de ve ri fi ca ções de quo rum tam bém. Mais
ain da: anun cio e re for ço que pa ra li sa re mos a vo ta ção
e, an tes dis so até, a tra mi ta ção da re for ma da Pre vi -
dên cia da ma ne i ra que pu der mos, até o Go ver no con -
ser tar esse equí vo co e essa in jus ti ça que, na sua ca -
pa ci da de de ce der a quem o pres si o na, vai co me ten -
do con tra o Nor te, o Nor des te e o Cen tro-Oes te.

Por tan to, não re ti ro, as su mo a con se qüên cia.
Em ha ven do 41 vo tos, mu i to bem; em não ha ven do,
que as su mam os au sen tes a con se qüên cia de não
es ta rem aqui numa hora em que era exi gi da a sua
pre sen ça no lo cal, en fim, de atu a ção po lí ti ca.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – 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, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o Se na dor Arthur Vir gí lio jus ti fi ca uma obs tru -
ção – quan do, em ge ral, é da pra xe par la men tar que

esse tipo de ati tu de seja co mu ni ca da aos Lí de res,
ava li a das as ra zões – de su pe tão, em tor no da obs tru -
ção de uma ma té ria que nin guém ima gi na va pu des se
ha ver, uma ho me na gem mais do que jus ta e le gí ti ma
ao Ano da Mu lher, e jus ti fi ca que a res pon sa bi li da de é 
do Go ver no.

Cabe di zer que a emen da apro va da na Câ ma ra
foi da Ban ca da do PSDB. O PSDB cons trói uma ne go -
ci a ção e apro va uma emen da na Câ ma ra, e de po is a
Ban ca da do PSDB no Se na do faz obs tru ção no Se na -
do so bre o Ano da Mu lher. Não acho que seja uma ar -
gu men ta ção con sis ten te.

Qu e ro re pe tir o que te nho dito, como Lí der do
Go ver no – e o Go ver no tem-se ma ni fes ta do pu bli ca -
men te des de o iní cio: a Casa que deve con so li dar,
cons tru ir e re sol ver a re for ma tri bu tá ria é o Se na do
Fe de ral. O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca já dis se
isso pu bli ca men te, Sr. Pre si den te – que ro es cla re cer
bem esse pon to. Se quer sen ta mos em al gum mo -
men to, nes ta Casa, para dis cu tir a re for ma tri bu tá ria,
que nem che gou. Te mos de aju dar a Câ ma ra a con -
cluí-la para que pos sa mos co me çar a dis cus são aqui.
Ago ra, por in ter mé dio de uma ati tu de aqui que rer mos
di ri gir a vo ta ção na Câ ma ra não aju da rá a Câ ma ra a
con clu ir a sua eta pa. A Câ ma ra já deu uma gran de
con tri bu i ção à re for ma pre vi den ciá ria e nós o fa re mos 
na re for ma tri bu tá ria. Va mos aju dar a Câ ma ra a tra -
zer, o mais ra pi da men te pos sí vel, a re for ma tri bu tá ria
para cá. Sem isso, não po de re mos, Se na do res, cons -
tru ir o pac to fe de ra ti vo e su pe rar essa di fi cul da de.

Peço ao Se na dor Arthur Vir gí lio que, mais do
que uma ati tu de como essa, di a lo gue com a Ban ca da
da Câ ma ra para fa ci li tar a tra mi ta ção e per mi tir exa ta -
men te que pos sa mos cons tru ir, no Se na do, a re for ma 
tri bu tá ria, que, se não che gar, a Casa não pode se
pro nun ci ar.

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) – Vou en -
cer rar a vo ta ção e pro ce der à apu ra ção.

Antes, pe di ria ao Se na dor Arthur Vir gí lio que vo -
tas se. Caso con trá rio, se gun do o Re gi men to Inter no,
art. 293, in ci so X, o pe di do de ve ri fi ca ção será tido
como de de sis tên cia, bem como os Se na do res que o
apo i a ram na de ci são.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to 
bem, Sr. Pre si den te. (Pa u sa.)

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

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) – Pro cla -
ma rei o re sul ta do e em se gui da da rei a pa la vra, pela a 
or dem, aos Se na do res que a so li ci ta ram.
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A ses são pros se gui rá e, de acor do com o Re gi -
men to Inter no, as ma té ri as se guin tes se rão sub me ti -
das à dis cus são e não à vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, po de ria me con ce der a pa la vra an tes da vo ta ção?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É so bre a
vo ta ção, Se na dor Tião Vi a na?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sim, é para aju dar, Sr. Pre -
si den te. Invo can do o §2º do art. 13 do Re gi men to
Inter no, aler to aos Se na do res que es ti ve rem em ple -

ná rio e não vo ta rem que ha ve rá a con fir ma ção de au -
sên cia, para fins ad mi nis tra ti vos. É um aler ta de so li -
da ri e da de aos que es tão pre sen tes e que por ven tu ra
não ve nham a vo tar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
vai cum prir o Re gi men to Inter no.

Se to dos os Srs. Se na do res já vo ta ram, vou pro -
cla mar o re sul ta do.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 30 Srs. Se na do res.

Hou ve 01 abs ten ção.
To tal: 31 vo tos.
Não há nú me ro para vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos

pas sar à dis cus são das de ma is ma té ri as.
A Pre si dên cia re i te ra que não há nú me ro para

vo ta ção, mas há para dis cus são, na for ma re gi men tal.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre -

si den te, eu já ha via so li ci ta do a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -

la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio, pela or dem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela

or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na
ver da de, essa ques tão ad mi nis tra ti va está aba i xo do
tema que apre sen tei aqui. Insis to que era para ser to -
ma da essa ati tu de. Po de ria ter sido ou tra ma té ria. É
tra ba lhar mos com pou ca sin ce ri da de um tema que
deve ser tra ta do com sin ce ri da de. Ser so li dá rio às
mu lhe res do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te sig ni fi ca 
im pe dir que esse pro je to, que não é bom nem para as
mu lhe res do Sul e do Su des te, vin gue.

Por ou tro lado, con sul to a Cons ti tu i ção, a mi nha
cons ciên cia e o Re gi men to Inter no, e nada me diz
que deva pe dir li cen ça ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan -
te para to mar qual quer ati tu de aqui nes ta Casa. E, de
acor do com a Cons ti tu i ção, com a mi nha cons ciên cia
e com o Re gi men to Inter no, to mei a ati tu de que me
ca bia como Lí der do meu Par ti do e Par la men tar de
uma re gião que está sen do pre ju di ca da. Isso é o que
bas ta. Fal tou voto.

Escla re ço mais: se a res pon sa bi li da de cou ber à
Ban ca da do PSDB da Câ ma ra, fico con tra ela e a fa -
vor do Nor te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te para
cum prir o meu de ver com as pes so as que que rem jus -
ti ça nes te País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Arthur Vir gí lio, co la bo -
re com a Mesa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
dú vi da. Mu i to obri ga do.

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 o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, ten tei vo tar três
ve zes e não con se gui em vir tu de de de fe i to no pa i nel
de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, é ape nas para re gis trar meu
voto “sim” por que, no pa i nel, apa re ceu abs ten ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – 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, pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or -
dem) – Sr. Pre si den te, te nho a con vic ção de que há
Se na do res pre sen tes que não vo ta ram. Gos ta ria que
fos se apli ca do o § 2º do art. 13, sal vo em re la ção ao
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Tes te mu nho o
es for ço de S. Exª em ten tar vo tar, não ten do sido res -
pon di da a sua ten ta ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a
com pre en são dos Se na do res para dar mos pros se -
gui men to à ses são. A ma té ria está ven ci da.

Os Se na do res que de se ja rem re gis trar seus vo -
tos o fa çam le van tan do os mi cro fo nes.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Da mes -
ma for ma, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os Se na -
do res Le o nel Pa van e Edu ar do Aze re do re gis tra ram
seus vo tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 55, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 55,
de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art.
37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da
ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pé res.
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A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que,
nos ter mos do dis pos to no art. 363, do Re gi men to 
Inter no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du -
ran te três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em
fase de dis cus são, em se gun do tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das que não en vol vam
o mé ri to.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 13, DE 2003

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas,
em fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po -
de rão ser ofe re ci das emen das as si na das por um
ter ço, no mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li -
be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 101,
de 2002 (nº 3.468/2000, na Casa de ori gem), que ins -
ti tui o ano de 2002 como “Ano do Edu ca dor” e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 1.072, de 2003, da Co mis são Di -
re to ra, Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes, ofe re cen do
a re da ção do ven ci do. 

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de on tem, quan do foi de cla ra da pre ju di ca da em vir tu -
de de re fe rir-se ao ano de 2002.

Entre tan to, a Se na do ra Ide li Sal vat ti, Re la to ra
de sig na da na Co mis são de Edu ca ção, apre sen tou
subs ti tu ti vo ao pro je to, al te ran do para 2004 o “Ano
do Edu ca dor e da Va lo ri za ção Pro fis si o nal do Pro -
fes sor”.

Nes sas con di ções, fica sem efe i to a apre ci a ção
de on tem e pas sa-se à apre ci a ção da ma té ria.

Po de rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção
até o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Encer ra da a dis cus são sem apre sen ta ção de

emen das, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para fa lar em nome do
Blo co do Go ver no, no mo men to em que V. Exª con si -
de rar mais con ve ni en te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª es -
ta rá ins cri to a par tir do tér mi no das pro pos tas sub me -
ti das na Ordem do Dia.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 326, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 326, de 2003 (apre sen ta do como con -
clu são do Pa re cer nº 1.075, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor : Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho), que re vo ga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei
nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, que dis põe so bre o
Pla no Real, o Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le -
ce as re gras e con di ções de emis são do Real e os cri -
té ri os para con ver são das obri ga ções para o Real, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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 Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or.

São li dos os se guin tes
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REQUERIMENTO Nº 803, DE 2003

Adi a men to da dis cus são para au -
diên cia de Co mis são.

Nos ter mos do art. 279, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do PL nº
326/2003, a fim de que so bre ele seja ou vi da, além da 
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i -
ção, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

 Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Alme i da Lima.

REQUERIMENTO Nº 804, DE 2003

Adi a men to da dis cus são para de ter -
mi na do dia.

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro o adi a men to de dis cus são do Pro je -
to de Lei do Se na do nº 326, de 2003, que “Re vo ga os
arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de
1995, que dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te ma Mo -
ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re gras e con di ções
de emis são do Real e os cri té ri os para con ver são das
obri ga ções para o Real, e dá ou tras pro vi dên ci as”. a
fim de ser fe i ta na ses são de 22 de ou tu bro pró xi mo.
(29 dias úte is).

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

REQUERIMENTO Nº 805, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III, do art. 279,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o adi a men -
to da dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº
326/03, a fim de que a mes ma seja fe i ta na Ses são do 
dia 22 de ou tu bro do cor ren te ano.

Sala das Ses sões, 11 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re -
que ri men tos li dos es tão pre ju di ca dos por au sên cia
de quo rum, na for ma do dis pos to no §6º do art. 279 
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As ma té ri -
as cons tan tes dos itens de 06 a 12 fi cam adi a das.

São os se guin tes os itens adi a dos

– 6 –
REQUERIMENTO Nº 487, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos 
o 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 487, 
de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci tan do a in -

ser ção em ata de voto de ho me na gem pela pas sa gem
do 95º ani ver sá rio na ta lí cio do Dr. Sal va dor Allen de,
Pre si den te Cons ti tu ci o nal do Chi le, ele i to por voto po pu -
lar em 4 de se tem bro de 1970.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1217, 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 Ro dolp ho Tou ri nho.

– 7 – 
MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 76, de
2003 (nº 114/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 4, de 2003, que au to ri za o Insti tu to Na ci o nal 
do Se gu ro So ci al a doar imó vel que es pe ci fi ca à União
Bra si le i ra de Escri to res.

– 8 – 
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
711, de 2003, dos Se na do res Osmar Dias e Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 298, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Edu ca ção.

– 9 – 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
712, de 2003, dos Se na do res Osmar Dias e Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 308, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Edu ca ção.

 – 10 – 
REQUERIMENTO Nº 713 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
713, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 333, de
2003, além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Edu ca ção.

– 11 – 
REQUERIMENTO Nº 750, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 750,
de 2003, do Se na dor Ael ton Fre i tas, so li ci tan do que, so -
bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2002, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção,
seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.
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– 12 – 
REQUERIMENTO Nº 751, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
751, de 2003, do Se na dor Au gus to Bo te lho, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 291, de 2003, de sua au to ria. 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se à lis ta de ora do res.
O pri me i ro ora dor ins cri to é o Se na dor Ma gui to

Vi le la.
O Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, como Lí der,

será o se gun do ora dor da ses são.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na pró xi ma
sex ta-fe i ra, ou seja, ama nhã, dia 12 de se tem bro, a
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de mi nha que ri da ci da de de Ja -
taí, no su do es te go i a no, es ta rá ina u gu ran do uma
obra de gran de sig ni fi ca do cul tu ral e his tó ri co para o
Mu ni cí pio e para o Bra sil. Tra ta-se do Me mo ri al JK,
uma ho me na gem jus ta a um dos ma i o res bra si le i ros
de toda a nos sa his tó ria, o ex-Pre si den te Jus ce li no
Ku bits chek, que, jus ta men te em Ja taí, fir mou o com -
pro mis so de mu dar a ca pi tal do País para Bra sí lia no
pri me i ro co mí cio de sua cam pa nha pre si den ci al.

Ja taí está, sem dú vi da ne nhu ma, em fes ta,
por que ama nhã o ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits -
chek com ple ta ria 101 anos de exis tên cia, e o Mu ni -
cí pio re ce be rá, en tão, im por tan tes per so na li da -
des, tais como a neta do ex-Pre si den te, Ana Cris ti -
na Ku bits chek, o Se na dor Pa u lo Octá vio, o Se na -
dor Val mir Ama ral, o Se na dor Eu rí pe des Ca mar go, 
to dos re pre sen tan tes do Dis tri to Fe de ral, en tre ou -
tras per so na li da des.

A ina u gu ra ção do Me mo ri al co in ci de, re pi to,
com o ani ver sá rio de nas ci men to de JK e será, mais
do que uma ho me na gem, um dia de se lem brar o
exem plo e as li ções des se gran de es ta dis ta, que nos
de i xou um le ga do de hon ra dez, de efi ciên cia, de tra -
ba lho e de amor pelo País.

Jus ce li no Ku bits chek foi um da que les ho mens
que vi e ram ao mun do para nos mos trar que a vir tu de
e o ca rá ter de vem es tar pre sen tes em to dos os dias
de nos sa vida, no nos so tra ba lho e nas nos sas re la -
ções. JK veio para en si nar ao Bra sil que po lí ti ca não
se faz com ran cor ou ódio, mas com ide a lis mo, des -
pren di men to e es pí ri to pú bli co.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª me per mi te um apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i ta hon ra, per mi to o apar te ao Ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA)
– Eu tive, Se na dor Ma gui to Vi le la – que hoje nos dá 
a hon ra de, mais uma vez, es tar na tri bu na – o pri vi -
lé gio de con vi ver com Jus ce li no Ku bits chek. Foi
um gran de ami go que tive ao che gar na po lí ti ca na -
ci o nal. E eu pos so tes te mu nhar que foi a fi gu ra ma -
i or do Bra sil con tem po râ neo como Pre si den te da
Re pú bli ca. Mais do que isso, V. Exª faz mu i to bem
em par ti ci par e in cen ti var essa ho me na gem em Ja -
taí. Eu sou tes te mu nha de que V. Exª sem pre está a 
elo gi ar e a fa zer jus ti ça ao Pre si den te que, na sua
ter ra, lan çou os da dos para a fun da ção e a con cre -
ti za ção de Bra sí lia. No seu cen te ná rio, eu la men to
di zer que o Bra sil não foi tão jus to com Jus ce li no.
Ele de ve ria ter sido mu i to mais ho me na ge a do do
que foi. Eu pro cu rei ho me na geá-lo na mi nha ter ra o 
quan to pude. E sua fa mí lia é tes te mu nha dis so.
Mas, in fe liz men te, o Bra sil e até mes mo o Con -
gres so Na ci o nal de ve ri am ter pres ta do ho me na -
gens ma i o res a Jus ce li no. Con se qüen te men te, V.
Exª, ago ra, está res ga tan do um pou co – mas de ve -
re mos res ga tar mu i to mais – a fi gu ra de Jus ce li no
Ku bits chek, hon ran do a sua me mó ria e fa zen do
dele um pa drão de po lí ti co sem ódio e de sen vol vi -
men tis ta nes te País.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a V. Exª e es tou ex tre ma men te hon ra do com o
seu apar te que, sem dú vi da, en ri que ce mu i to o meu
pro nun ci a men to. 

E sei que V. Exª foi um dos ami gos pre di le tos do
ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek. 

Con ce do o apar te com mu i ta hon ra ao mi ne i ro,
Se na dor ilus tre Hé lio Cos ta, re pre sen tan te das Alte -
ro sas, de onde saiu o gran de Esta dis ta JK.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ma gui to Vi le la, é uma hon ra para
nós, mi ne i ros, toda a vez que o nome de Jus ce li no é 
lem bra do como um gran de bra si le i ro, como um Pre -
si den te que ino vou, que cri ou, que ge rou em pre gos
em mas sa nes te País e que trou xe uma ver da de i ra
re vo lu ção in dus tri al e ener gé ti ca para o Bra sil. Em
to dos os sen ti dos, Jus ce li no foi um gran de ho mem
de vi são. Para nós, Se na dor Ma gui to Vi le la, sa ber -
mos que o Esta do de Go iás tem no nos so ilus tre
Pre si den te mi ne i ro Jus ce li no Ku bits chek o seu pa -
drão de ho mem pú bli co e a lem bran ça sem pre
cons tan te que se faz no Esta do de Go iás de Jus ce li -
no são para nós mo ti vo de mu i ta emo ção e de mu i ta

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  12 26991SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL458     



ale gria. Jus ce li no é em Mi nas Ge ra is o sím bo lo da
ex tra or di ná ria vida pú bli ca de um ho mem. Jus ce li no 
é para nós o exem plo de como se tra ba lha pelo bem 
pú bli co, de como se lida com a co i sa pú bli ca. Por
essa ra zão, nós mi ne i ros, hon ra dos que fi ca mos
com a ho me na gem pe los 101 anos de Jus ce li no Ku -
bits chek, lem bra dos por V. Exª, Se na dor Ma gui to
Vi le la, e pelo povo de Go iás por V. Exª, só te mos a
agra de cer a tudo que o Esta do de Go iás tem fe i to
pela me mó ria do nos so que ri do e ines que cí vel Pre -
si den te Jus ce li no Ku bits chek.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Per mi te V.
Exª um apar te, no bre Se na dor.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, con ce do o apar te ao nos so que ri do Pre -
si den te e ilus tre ex-Pre si den te da Re pú bli ca, Se na dor 
José Sar ney.

O Sr. José Sar ney (PMDB – AP) – Eu que ro as -
so ci ar-me às ho me na gens que a sua ci da de na tal, Ja -
taí, pres ta ao ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek. Ja -
ma is as ho me na gens fe i tas no Bra sil, ao lon go do
tem po, con se gui rão com ple tar a gran de e pro fun da
gra ti dão do povo bra si le i ro ao gran de es ta dis ta que foi 
o ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek. Tam bém co -
mu ni co a V. Exª que, não po den do com pa re cer a essa 
so le ni da de, de sig nei, em nome da Casa, o Se na dor
Val mir Ama ral para re pre sen tar o Se na do Fe de ral. Ao
mes mo tem po, con gra tu lo-me com V. Exª, por que sei
per fe i ta men te que é V. Exª não só o ide a li za dor, mas
tam bém o ho mem de ação que tor nou pos sí vel a con -
cre ti za ção des se res ga te de Ja taí para com a me mó -
ria do ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek. Pa ra béns
a V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço mu i to ao nos so ilus tre Pre si den te da Casa, que
foi con vi da do para abri lhan tar essa fes ti vi da de e que,
por mo ti vos já ple na men te jus ti fi ca dos, não po de rá
com pa re cer. Ja taí tem uma es ti ma mu i to gran de por
V. Exª, por sua his tó ria, pela sua vida pú bli ca como
ex-Pre si den te da Re pú bli ca e como Pre si den te do
Se na do Fe de ral. Ja taí re ce be rá os três Se na do res do
Dis tri to Fe de ral, que irão na tu ral men te re pre sen tar o
Se na do Fe de ral. 

Agra de ço ao Se na dor Hé lio Cos ta que, mi ne i ro
como Jus ce li no Ku bits chek, está aqui ocu pan do uma
ca de i ra e de fen den do não so men te Mi nas Ge ra is,
mas tam bém o Bra sil, com mu i to ar dor. 

Por tan to, aos Se na do res Hé lio Cos ta, Anto nio
Car los Ma ga lhães e José Sar ney, os meus agra de ci -
men tos por tão im por tan tes apar tes.

Con ce do um apar te à nos sa que ri da e bri lhan te
Se na do ra Lú cia Vâ nia, tam bém re pre sen tan te de Go iás.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, apro ve i to a opor tu ni da de para
cum pri men tá-lo por esse ges to que, sem dú vi da
ne nhu ma, en gran de ce a to dos nós go i a nos. A ci -
da de de Ja taí, que V. Exª sem pre re pre sen tou e de -
fen deu tão bem nes ta Casa, é hoje mo ti vo de or gu -
lho para o nos so Esta do por sua pro du ção, por sua
in de pen dên cia po lí ti ca e, aci ma de tudo, pelo que
a ci da de re pre sen ta para o Esta do de Go iás e para
o Cen tro-Oes te. Nes ta oca sião, pa ra be ni zo V. Exª
e to dos os mo ra do res de Ja taí, da re gião su do es te
de Go iás, por essa ini ci a ti va. Não te nho dú vi da de
que um ges to como esse re pre sen ta o amor e o ca -
ri nho que os go i a nos têm por Jus ce li no Ku bits chek 
e, prin ci pal men te, o or gu lho de ter sido a ci da de de 
Ja taí o lo cal es co lhi do por JK para anun ci ar a fun -
da ção da Ca pi tal do País, Bra sí lia. Por tan to, cum -
pri men to V. Exª e as so cio-me a to dos aque les que
ho me na ge i am, nes te mo men to, a ci da de de Ja taí e 
o Esta do de Go iás e, aci ma de tudo, o ho mem pú -
bli co e es ta dis ta, Jus ce li no Ku bits chek. Se na dor
Ma gui to Vi le la, leve o abra ço a todo o povo de Ja taí 
des ta Se na do ra go i a na, que tam bém re pre sen ta
Go iás como um todo.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se -
na do ra Lú cia Vâ nia, agra de ço a V. Exª, que hoje ocu -
pa uma das ca de i ras que um dia foi de Jus ce li no Ku -
bits chek, que tam bém foi Se na dor pelo Esta do de Go -
iás. E V. Exª tem, sem dú vi da ne nhu ma, hon ra do e
dig ni fi ca do o nos so Esta do e o nos so povo.

Eu di zia que, ama nhã, em Ja taí, se rão apre sen -
ta dos al guns do cu men tos iné di tos e que o Bra sil ain -
da não co nhe ce. Entre eles, há mu i tos ma nus cri tos do 
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. 

O ma i or Lí der po lí ti co de Ja taí na épo ca, o
“pe ce dis ta” mé di co Dr. Se ra fim de Car va lho, que
foi con tem po râ neo de Jus ce li no Ku bits chek na
Uni ver si da de de Me di ci na de Mi nas, foi quem le -
vou JK a Ja taí para o seu pri me i ro co mí cio pre si -
den ci al, que ocor reu em cima de um ca mi nhão
Stu de ba ker, numa ofi ci na me câ ni ca, num pa lan -
que im pro vi sa do – e na que le dia, 4 de abril de
1955, cho via tor ren ci al men te em Ja taí. 

Tudo isso será mos tra do ao Bra sil ama nhã, jun -
ta men te com mu i tas fo tos iné di tas do Pre si den te –
há uma de JK des cen do em avião pe que no em Ja taí. 
Mu i ta co i sa im por tan te será acres cen ta da à vo lu mo -
sa His tó ria do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de
Oli ve i ra.

26992 Sexta-fe i ra  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003    459ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Lem bro tam bém da cé le bre per gun ta, fe i ta a
Jus ce li no por Antô nio So a res Neto, o To ni qui nho –
que de po is pas sou a ser co nhe ci do como To ni qui -
nho JK. Esse ho mem de apro xi ma da men te se ten ta
anos re si de em Ja taí. Qu an do Jus ce li no es ta va dis -
cur san do, ele o in ter rom peu para per gun tar se, ele i -
to, JK cum pri ria as Dis po si ções Tran si tó ri as da
Cons ti tu i ção, mu dan do a nos sa Ca pi tal para o Pla -
nal to Cen tral. JK in ter rom peu seu pro nun ci a men to
para ou vir o jo vem To ni qui nho – na épo ca jo vem e
ain da hoje jo vem de es pí ri to –, e dis se que a par tir
da que le mo men to as su mi ria aque le com pro mis so,
que pas sou a ser ban de i ra do Pre si den te pelo Bra -
sil afo ra. De po is, o Pre si den te cum priu fi el men te a
sua pro mes sa, o seu com pro mis so. E o To ni qui nho
é a his tó ria viva des se ce ná rio que acon te ceu em
1955. Te nho a hon ra de ser seu cu nha do: ele é ca -
sa do com a mi nha irmã mais ve lha. E o To ni qui nho
pas sou a ser um sím bo lo na que le Esta do e nes te
País.

Mu i to além dis so, JK veio para mos trar o nos so
po ten ci al ao mun do e mu dar os des ti nos do Bra sil. Foi 
a par tir de sua ges tão que o País de i xou para trás o
his tó ri co de sub mis são para to mar a ini ci a ti va de seu
des ti no.

Vejo que os Se na do res Eu rí pe des Ca mar go e
Ney Su as su na le van tam os seus mi cro fo nes. Inter -
rom po, no va men te, o meu pro nun ci a men to para
ouvi-los com mu i to pra zer.

Con ce do o apar te, em pri me i ro lu gar, ao Se na -
dor Eu rí pe des Ca mar go e, pos te ri or men te, ao no bre
e ilus tre Se na dor Ney Su as su na, da nos sa que ri da
Pa ra í ba.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, agra de ço o apar te nes te
mo men to em que V. Exª faz uma im por tan te ho me -
na gem a esse bra si le i ro, a esse mi ne i ro, a um ho -
mem que, no seu tem po, ace i ta va to dos os de sa fi -
os que en con tra va e que pa re ci am im pos sí ve is
para ou tras pes so as. E ele, com a sua gar ra, com a
sua te na ci da de e a sua vi são de fu tu ro, con se guiu
dar uni da de ao Bra sil, ao tra zer para o cen tro do
nos so País a ca pi tal, es tru tu ran do a Na ção. De -
sem pe nhou um pa pel fun da men tal. Hoje eu es ta va 
con ver san do com um ami go de Ru bi a ta ba e di zen -
do que Jus ce li no co lo cou no mapa a ci da de onde
nas ci, por que, do con trá rio, o lu gar se ria um ser -
tão. Eu di ria que Bra sí lia trou xe be ne fí ci os não só
para Ru bi a ta ba, mas para todo o Bra sil, com a ra -
mi fi ca ção, as es tra das, com a vi são es tra té gi ca de
gran de pla ne ja dor que ti nha. Jus tas as ho me na -
gens, eu não po de ria, com o con vi te fe i to por V.
Exª, de i xar de es tar na sua ci da de pres tan do a ho -
me na gem a esse bra si le i ro a quem Bra sí lia deve a

sua po si ção de ca pi tal. Esta rei lá com cer te za e agra -
de ço o con vi te de V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA  (PMDB – GO) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go. V. Exª tam -
bém en ri que ce o meu pro nun ci a men to com seu apar -
te, uma vez que re pre sen ta a ca pi tal nes ta Casa e o
faz com mu i ta dig ni da de e al ti vez.

Con ce do o apar te ao meu ami go, o no bre Se na -
dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na  (PMDB – PB) – Mu i to obri -
ga do, no bre Se na dor Ma gui to Vi le la. É uma ale gria
ver V. Exª pra ti car uma das ma i o res vir tu des do ho -
mem: a gra ti dão. Esta mos aqui para fa zer essa lou va -
ção à me mó ria de Jus ce li no Ku bits chek. Qu e ro ape -
nas pres tar um pe que no de po i men to di zen do que,
por in ter mé dio de seu Se cre tá rio, o Ge ral do, que de -
po is foi imor tal, que mor reu há pou co tem po, ter mi nei
co nhe cen do, tar di a men te, Jus ce li no. Encan tou-me
sua sim pli ci da de, sua hu mil da de. Tor nei-me seu ami -
go e guar do duas car tas suas com gran de hon ra,
como se fos sem um tro féu, por que foi um bra si le i ro
que abriu os ca mi nhos do Bra sil para o mun do. Acho
mais do que jus ta a ho me na gem e me so li da ri zo com
V. Exª. Pa ra béns por sua ci da de es tar cum prin do esse 
voto de gra ti dão a um gran de bra si le i ro que ja ma is es -
que ce re mos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço a V. Exª, que tam bém con tri bui mu i to com o meu
pro nun ci a men to.

Mas, Sr. Pre si den te, pre ci so fa zer jus ti ça e
trans fe rir to dos os elo gi os fe i tos à mi nha ci da de e a
mim ao nos so Pre fe i to, ao Pre fe i to Mu ni ci pal de Ja taí,
Dr. Hum ber to Ma cha do, um en ge nhe i ro jo vem, já pre -
fe i to pela se gun da vez. Foi dele a idéia do Par que
Eco ló gi co JK, do Me mo ri al JK, uma obra cara, im por -
tan te, toda cons tru í da pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ja -
taí, pelo Pre fe i to Hum ber to Ma cha do, com o apo io da
Câ ma ra, com o apo io do seu Vice-Pre fe i to, Fer nan do, 
de to dos os Ve re a do res. O Hum ber to Ma cha do foi
quem res ga tou essa his tó ria da nos sa ci da de, cons -
tru in do não só o Par que Eco ló gi co JK, mas tam bém o
Me mo ri al JK.

O Hum ber to Ma cha do é um dos pre fe i tos mais
ín te gros des te País, um jo vem ide a lis ta, re a li za dor,
um jo vem que faz re al men te uma gran de ad mi nis tra -
ção. Por tan to, to das as ho me na gens pres ta das aqui
no Se na do são, sem dú vi da al gu ma, di ri gi das e en de -
re ça das ao gran de Pre fe i to da mi nha ci da de, Hum -
ber to Ma cha do, ao seu Vice e à Câ ma ra Mu ni ci pal.

Qu e ro ter mi nar, Sr. Pre si den te, di zen do que a
cons tru ção de Bra sí lia cum priu seus ob je ti vos. Le vou
o de sen vol vi men to ao in te ri or, as no vas es tra das am -
pli a ram as fron te i ras agrí co las e até a cons tru ção da
ci da de em si trou xe be ne fí ci os re le van tes com a ge ra -
ção de mi lha res de opor tu ni da des de em pre gos.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  12 26993SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL460     



Sr. Pre si den te, apro ve i to este mo men to para es -
ten der a to das as se nho ras e se nho res o con vi te para
es ta rem em Ja taí, con vi te já fe i to por es cri to a to dos.
Espe ro que ama nhã Ja taí de mons tre mais esse ato
de gra ti dão a Jus ce li no Ku bits chek e a sua fa mí lia,
que es ta rá re pre sen ta da por Ana Cris ti na Ku bits chek. 
Ocor re rá tam bém um fato his tó ri co: a es po sa do mé -
di co Se ra fim de Car va lho, co le ga de Jus ce li no e que o 
le vou a Ja taí, tam bém es ta rá par ti ci pan do des sa im -
por tan te so le ni da de.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, 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. 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)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, pela Li de ran ça do PPS.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, um dos te mas que, como ama -
zô ni da, te nho re i te ra da men te abor da do des ta tri bu na
é o pro ble ma in dí ge na no País. Ou me lhor, da po lí ti ca
in di ge nis ta do País, se é que exis te uma. Mas bem a
pro pó si to da pos se re cen te do novo Pre si den te da
Fu nai, de se jo hoje abor dar um tema que, den tro da
ques tão in dí ge na, é iné di to. Tra ta-se da eman ci pa ção
de um in dí ge na por ini ci a ti va pró pria, sa in do, por tan -
to, da tu te la da Fu nai. É um fato mu i to em ble má ti co,
que de ve ria le var os que se pre o cu pam se ri a men te
com a po lí ti ca in di ge nis ta a re fle tir a res pe i to. Por que
um ín dio re sol ve pe dir sua eman ci pa ção?

Esse ín dio, até por co in ci dên cia e por ad mi ra ção,
é de Ro ra i ma, bem como o Juiz Fe de ral que con ce deu
a eman ci pa ção. Na ver da de, es ta mos es cre ven do um
novo mo men to nes ta ques tão in di ge nis ta, que ado tou
uma face “ta li bâ ni ca”, fun da men ta lis ta, em que meia
dú zia de ONGs mo no po li za ram a ques tão e pas sa ram
a di tar o que é bom ou não para os ín di os.

Essa re cen te sen ten ça da Jus ti ça Fe de ral, em
meu Esta do, de ter mi nou a ex clu são do lí der in dí ge na
Alfre do Ber nar do Pe re i ra da Sil va do re gi me de tu te la
da Fun da ção Na ci o nal do Índio (Fu nai).

A de ci são, con si de ra da iné di ta, pro fe ri da pelo
Juiz Fe de ral Hel der Gi rão Bar re to, põe ter mo a uma
pen dên cia de seis anos e es ta be le ce sin gu lar in ter -
pre ta ção das nor mas cons ti tu ci o na is per ti nen tes à
ques tão.

De fato, a Lei das Leis re co nhe ce “aos ín di os sua
or ga ni za ção so ci al, cos tu mes, lín guas, cren ças e tra di -
ções, e os di re i tos ori gi ná ri os so bre as ter ras que tra di ci -
o nal men te ocu pam, com pe tin do à União de mar cá-las,
pro te ger e fa zer res pe i tar to dos os seus bens”.

Dis põe so bre o apro ve i ta men to dos re cur sos hí -
dri cos e das ri que zas mi ne ra is em suas ter ras ina li e -
ná ve is e in dis po ní ve is, com au to ri za ção do Con gres -
so Na ci o nal, a quem cum pre tam bém re fe ren dar a re -
mo ção de gru pos in dí ge nas, se so fre rem ris co ou no
in te res se da so be ra nia do País.

Con sa gra, por fim, que “os ín di os, suas co mu ni -
da des e or ga ni za ções são par tes le gí ti mas para in -
gres sar em ju í zo em de fe sa de seus di re i tos e in te res -
ses, in ter vin do o Mi nis té rio Pú bli co em to dos os atos
do pro ces so”.

Ao fe i to, jun tou-se de po i men to da Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Re pú bli ca no Esta do de Ro ra i ma, re pre -
sen ta da pelo Dr. Rô mu lo Mo re i ra Con ra do, se gun do o 
qual “a tu te la deve ser es ten di da so men te ao ín dio e
às co mu ni da des in dí ge nas não in te gra das”.

Se gun do o jul ga dor, o ín dio Alfre do Sil va, es tu -
dan te uni ver si tá rio, é pes soa in te i ra men te ca pa ci ta da
para o pró prio exer cí cio dos atos da vida ci vil, de ven -
do, em con se qüên cia, ser ex clu í do do re gi me de tu te -
la da Fu nai.

A luta do ín dio Alfre do, que de mo rou seis anos,
con for me de po i men to para o jor nal Fo lha de Boa
Vis ta , do Esta do de Ro ra i ma, foi “uma for ma de pro -
tes to con tra a po lí ti ca in di ge nis ta pa tro ci na da pelo
Órgão” – no caso, a Fu nai –, que, se gun do en ten de,
“de ve ria ofe re cer con di ções para que os ín di os vi ves -
sem de for ma au tô no ma, com a com ple ta ges tão do
seu des ti no, co i sa que não acon te ce na prá ti ca”. No
seu en ten di men to, a que bra des se “pa ra dig ma foi de
fun da men tal im por tân cia, pois se tra ta va de uma
ques tão ide o ló gi ca”.

Quer ser vir de exem plo para o seu povo, ao qual di -
ri ge fun da men tal men te a opi nião de que “a tu te la deve
ser uma op ção dos in dí ge nas, sen do per mi ti do, para
aque les que não a ace i tam, bus car li vrar-se dela”.

O seu pe di do de que bra da tu te la foi in cen ti va do
por pes qui sa ci en tí fi ca que de sen vol veu no meio in dí -
ge na, con clu í da com a “cons ta ta ção de que essa tu -
te la ção não ser ve para nada”.

Opi na, con se qüen te men te, que “essa tu te la ção
na prá ti ca não fun ci o na”, pois “os ín di os são tra ta dos
como se res in ca pa zes e a tu te la, ao ser ins ti tu í da,
teve o ob je ti vo de in te grá-los à co mu ni da de na ci o nal.”

A Cons ti tu i ção Fe de ral, ao es ta be le cer a in te ra -
ção dos ín di os à co mu ni da de, que brou esse pa ra dig -
ma, “re co nhe cen do a ca pa ci da de des ses po vos” e o
di re i to de se rem ín di os, res pe i ta das as suas “di fe ren -
ças e di ver si da des cul tu ra is”.

O tema nos faz re gres sar às in dis cu tí ve is li ções
do Pro fes sor Dal mo de Abreu Dal la ri, da Fa cul da de
de Di re i to da Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), que,
re por tan do-se à Con ven ção 107, da Orga ni za ção
Inter na ci o nal do Tra ba lho (OIT), lem bra que “os sil ví -
co las eram in ca pa zes re la ti va men te a cer tos atos ou
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à ma ne i ra de os exer cer”, con for me o Có di go Ci vil
Bra si le i ro de 1917.

Des sa for ma, en quan to a ma i o ria dos bra si le i ros
pas sa va a ter ca pa ci da de ple na ao com ple tar 21 anos
de ida de, os ín di os con ti nu a vam “sem pre re la ti va men te
in ca pa zes”, sub me ti dos, por tan to, a re gi me tu te lar es ta -
be le ci do em leis e re gu la men tos, que ces sa ria quan do
es ti ves sem adap ta dos à ci vi li za ção do País.

Com o Esta tu to do Índio, apro va do pela Lei nº
6.001, de 19 de de zem bro de 1973, fi xa ram-se re gras
mais pre ci sas so bre a con di ção do in dí ge na, os seus
di re i tos e res pon sa bi li da des, as sim como so bre as
obri ga ções dos ór gãos pú bli cos na pro te ção da pes -
soa, da cul tu ra e do pa tri mô nio ma te ri al e es pi ri tu al
dos ín di os e de suas co mu ni da des.

No Esta tu to, in clu í ram-se nor mas es pe cí fi cas
so bre os di re i tos ci vis e po lí ti cos; a tu te la e sua even -
tu al abo li ção, em ca sos de fi ni dos com cla re za, por
meio de for ma li da des mi nu ci o sas, so bre as con di -
ções de tra ba lho; os di re i tos so bre as ter ras e o pa tri -
mô nio in dí ge na; o di re i to à edu ca ção e à sa ú de, e so -
bre a res pon sa bi li da de pe nal dos ín di os e os cri mes
con tra eles pra ti ca dos.

Com a Cons ti tu i ção de 1988, re a fir mou-se e
am pli ou-se a com pe tên cia do Mi nis té rio Pú bli co da
União para a de fe sa dos di re i tos dos ín di os, até en tão
de pen den tes ex clu si va men te da Fun da ção Na ci o nal
do Índio, in cum bi da do exer cí cio da tu te la in dí ge na.

Des sa for ma, as co mu ni da des in dí ge nas pu de -
ram as su mir a pró pria de fe sa, in clu si ve na Jus ti ça Fe -
de ral, a que se deu com pe tên cia para jul gar os ca sos
que en vol vam os di re i tos dos ín di os.

Em re su mo de nos sa ex po si ção, res pe i tá ve is in -
tér pre tes do Di re i to e so ció lo gos en ten dem que o in -
dí ge na não tem to tal con di ção de ab di car da tu te la,
so bre tu do como meio de de fe sa pes so al, co le ti va, bi -
o ló gi ca, so ci al e cul tu ral.

Inde fe so ante as con se qüên ci as de vas ta do ras
da tec no lo gia – se gun do es ses en ten di dos – e das
mo lés ti as da ci vi li za ção, fal ta-lhe tam bém con di ções
para de fen der-se dos in va so res de suas ter ras, que
pra ti ca men te o es cra vi za.

Por tan to, como no caso que ora co men ta mos,
so men te a pes soa do ín dio, su je i to a fu tu ros di re i tos 
e de ve res, como o ho mem das ci da des, pode par tir
a de ci são de li be rar-se da tu te la e de as su mir a con -
di ção de in te gra do ao que cha mam mun do ci vi li za -
do.

Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro jus ta men te
para cha mar a aten ção do Bra sil e des ta Casa para a
ques tão do ín dio. Sem pre digo que a po lí ti ca in di ge -
nis ta pre o cu pa-se com a de mar ca ção de ter ras e não
com o ci da dão ín dio, com o ser hu ma no ín dio.

Qu e ro pe dir que faça par te in te gran te do meu pro -
nun ci a men to uma re por ta gem so bre a mor te, em ju lho

do ano pas sa do, de um ín dio em uma des sas pen sões
que abri gam ín di os, pa gas pela Fu nai. Essas pen sões
mu i tas ve zes abri gam ín di os que vêm para Bra sí lia para
tra ta men to de sa ú de, mas que mu i tas ve zes tam bém es -
tão ma ni pu la dos por es sas or ga ni za ções não-go ver na -
men ta is, para fa zer fal sos pro tes tos ou apa re cer di an te
de de ter mi na das ma ni fes ta ções.

O ín dio a que me re fi ro, Sr. Pre si den te, é o Sr.
Fran cis co Xa van te, de 92 anos, que mor reu que i ma -
do numa pou sa da na SHIGS 703. Até ago ra não vi em 
ne nhum lu gar qual quer tipo de res pon sa bi li da de as -
su mi da nes se caso.

De ve mos tam bém re lem brar que, há al gum
tem po, um ín dio, tam bém na que las ime di a ções,
dor min do num ban co de uma pra ça pró xi ma a es -
sas pen sões, foi que i ma do vivo. Por que ele es ta va
dor min do na que le ban co? Por que veio a Bra sí lia
tra zi do por vá ri os mo ti vos, tal vez para de fen der os
in te res ses das suas co mu ni da des, e não pôde en -
trar na pen são de po is de cer ta hora, por tan to, pre -
ci sou dor mir na que le ban co e aca bou ví ti ma de
uma in sen sa tez.

Pre ci sa mos olhar para o ín dio como ser hu ma -
no. O exem plo do ín dio Alfre do, de Ro ra i ma, que se li -
ber ta da tu te la da Fu nai, é re al men te um gri to de aler -
ta, um ges to em ble má ti co, para que olhe mos com se -
ri e da de a po lí ti ca in dí ge na, o ho mem ín dio.

Ouço, para fi na li zar, 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, que ro ape nas me so li da ri zar
com V. Exª. Con cor do que o Alfre do me re ce todo
nos so lou vor e apo io. Foi uma luta de seis anos,
com mu i tos vai-e-vem, mas fi nal men te ele con se -
guiu e vai pro var que é in de pen den te, pois está tra -
ba lhan do com suas co mu ni da des. Ele con ti nua vi -
ven do em sua al de ia, es tu dan do, de sen vol ven do
tra ba lhos para que os in dí ge nas se jam auto-su fi ci -
en tes, do nos da sua co mi da e do seu na riz, em ter -
mos co muns da mi nha re gião, por que eles não que -
rem mais vi ver sob a tu te la da Fu nai. Como V. Exª
fri sou bem, as ONGs apro pri am-se da von ta de, do
ser e do es pí ri to do ín dio e que rem de ci dir tudo por
eles. Antes, eles não ti nham voz; ago ra, nes te Go -
ver no, to das as al de i as do meu Esta do, prin ci pal -
men te da re gião Ra po sa Ser ra do Sol, fo ram ou vi -
das pelo Mi nis tro Már cio Tho maz Bas tos. Te nho
cer te za de que, como fo ram ou vi das, tam bém po de -
rão ca mi nhar para sua in de pen dên cia para se in te -
grar no mer ca do pro du ti vo do meu País, pro du zin do 
grãos e ali men tos, o que eles sa bem fa zer mu i to
bem. To dos nos sos ín di os da re gião de Ra po sa Ser -
ra do Sol são tra di ci o na is cri a do res de gado e co -
nhe cem o ofí cio, só não têm re cur sos para am pli ar
seu re ba nho. Nos so tra ba lho, o meu e o do Se na dor
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Mo za ril do Ca val can ti, com cer te za, será no sen ti do
de aju dá-los na sua in de pen dên cia. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª.

Encer ro, até man dan do um re ca do ao novo Pre -
si den te da Fu nai, que dis se que pre ten de dar au to no -
mia eco nô mi ca às co mu ni da des in dí ge nas: que S.
Exª faça isso e que faça tam bém aqui lo que o Mi nis tro 
da Jus ti ça re co men dou – re no var e re cons tru ir a Fu -

nai, fa zen do uma nova po lí ti ca in di ge nis ta vol ta da
exa ta men te para o ser hu ma no ín dio.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Mes qui ta Jú ni or)
– Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia, por
per mu ta com o Se na dor Edu ar do Su plicy.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, na con di ção de Pre si den te da Co mis são de
Assun tos So ci a is, par ti ci pei, até a ma dru ga da de
hoje, de au diên cia pú bli ca pro mo vi da pela Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia para dis cu tir so -
bre a PEC nº 67 de 2003 – a re for ma da Pre vi dên cia.

Foi um de ba te rico, que deu ao Mi nis tro Ri car do
Ber zo i ni e aos re pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co e
de en ti da des de ser vi do res a opor tu ni da de de apre -
sen ta rem ar gu men tos e es cla re ce rem as dú vi das dos 
Srs. Se na do res.

Con vi da da por de fe rên cia do Pre si den te Edi son
Lo bão, não pude de i xar de ma ni fes tar cons tran gi -
men to, em meu nome pró prio e em res pe i to aos Se -
na do res ti tu la res e su plen tes que com põem a CAS,
por es tar mos ex clu í dos da aná li se da ma té ria. Na
opor tu ni da de, con vi dei o Mi nis tro Ber zo i ni, que se
dis pôs a com pa re cer à nos sa Co mis são para de ba ter
o pro je to de lei, e apre sen tei re que ri men to nes se sen -
ti do, já apro va do na re u nião de hoje da Co mis são de
Assun tos So ci a is.

Ape sar da im por tân cia do tema e de sua per ti -
nên cia à Co mis são, a dis cus são da re for ma da Pre vi -
dên cia fi cou res tri ta à CCJ, e o de ba te já foi ne ga do à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Mas o art. 100,
in ci so I, do Re gi men to Inter no, não de i xa dú vi das
quan to a isso. Se gun do o tex to, cabe à Co mis são de
Assun tos So ci a is “opi nar so bre pro po si ções que di -
gam res pe i to – en tre di ver sos te mas – à Pre vi dên cia
So ci al”. Vale res sal tar que o tex to re fe re-se a “pro po -
si ções”, ter mo que abran ge tam bém a re for ma da
Pre vi dên cia.

Não há, no dis po si ti vo re gi men tal, ne nhu ma in -
di ca ção que ga ran ta a ex clu si vi da de da CCJ no exa -
me das pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.

Não vou me alon gar enu me ran do os ar ti gos do
Re gi men to Inter no nem os ar gu men tos que me le vam 
a avo car o de ba te da re for ma da Pre vi dên cia à Co -
mis são de Assun tos So ci a is. Te nho con vic ção de que
há pre ce den tes e in dí ci os de ar gu men tos en ga no sos
que ori en ta ram a de ci são tor na da re fe rên cia para
ques tões pre sen tes e fu tu ras.

A de li be ra ção pas sa da que ga ran tiu à CCJ a ex -
clu si vi da de da aná li se das pro pos tas de emen da à
Cons ti tu i ção foi fe i ta em de ter mi na da cir cuns tân cia e
está su je i ta a equí vo cos e a re vi são. Da mes ma for ma 
que o PT hoje ad mi te que foi um erro não ter aper fe i -

ço a do a pro pos ta de re for ma da Pre vi dên cia do Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos ta atu al de re for -
ma da Pre vi dên cia vem des per tan do todo tipo de pa i -
xões. E não po de ria ser de ou tro modo. Por se tra tar
de um tema que afe ta a vida das atu a is e das fu tu ras
ge ra ções, não po de ria ser ana li sa da nem vo ta da con -
si de ran do ape nas a ne ces si da de de equi li brar as
con tas pú bli cas.

Estão em jogo os as pec tos so ci a is, a con fi an ça
no sis te ma pre vi den ciá rio, no di re i to ad qui ri do, nos
pla nos de fu tu ro fe i tos pe los ser vi do res pú bli cos e
suas fa mí li as. Sem con tar a mu dan ça de dis cur so do
Par ti do dos Tra ba lha do res, ele i to sem men ci o nar que
fa ria uma re for ma da Pre vi dên cia, con si de ra da cru el
até por mu i tos pe tis tas.

O País es pe ra que o Se na do Fe de ral, a Casa re -
vi so ra, exa mi ne, de for ma mais acu ra da, to das as ma -
té ri as, evi tan do pre ci pi ta ções in com pa tí ve is com nos -
sa mis são par la men tar.

Acre di to que as Co mis sões Te má ti cas tan to po -
dem como, em al guns ca sos, de vem ser ou vi das, de
for ma que as ma té ri as em tra mi ta ção nes ta Casa
pos sam ser mais bem ins tru í das. Exa ta men te por
isso é que os pro je tos de lei, quan do ver sam so bre di -
ver sos te mas, são des pa cha dos a ou tras co mis sões,
além da que la do des pa cho ini ci al, por de li be ra ção do
Ple ná rio ou por re que ri men to de um Se na dor.

Com todo res pe i to à Pre si dên cia do Se na do Fe -
de ral e ao Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, mas, em nome da tra di ção de -
mo crá ti ca des ta Casa, rogo aos Lí de res que am pli em
o es pa ço do de ba te da re for ma da Pre vi dên cia à Co -
mis são de Assun tos So ci a is.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so da Sra. Lú cia Vâ nia,
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. Au gus to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel la. Peço ao
no bre Se na dor que di vi da o tem po que res ta com os
Se na do res Ge ral do Mes qui ta e Edu ar do Su plicy, que
es tão aguar dan do.

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, va mos
di vi dir. Sem pre fui do lema “di vi dir para mul ti pli car”.
Aliás, é um lema bí bli co.
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Sr. Pre si den te, ocu po esta tri bu na hoje por al gu -
mas ra zões, mas a prin ci pal de las é fa zer um aler ta a
esta Casa e co mu ni car ao Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães que S. Exª está equi vo ca do.

Diz aqui a Agên cia Se na do – Tem po Real:
O Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães cri ti cou

al te ra ções na Cons ti tu i ção que es tão sen do in tro du zi -
das pelo tex to da re for ma tri bu tá ria em vo ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos. Para o Se na dor, o tex to re -
pre sen ta um ver da de i ro cri me con tra to dos os Esta -
dos do Nor des te. Co pa ca ba na e Ipa ne ma es tão no
Nor des te na re for ma tri bu tá ria. Ro si nha Mat he us e
Anthony Ga ro ti nho con se gui ram co lo car Co pa ca ba -
na e Ipa ne ma na área da Su pe rin ten dên cia e De sen -
vol vi men to do Nor des te.

Eu que ria di zer ao Sr. Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, com todo o res pe i to e ad mi ra ção que S.
Exª me re ce, que isso não é cri me. Na mi nha opi nião,
cri me é a gen te da Ba hia de fen der que o Rio de Ja ne i -
ro não tem di re i to ao ICMS. A Ba hia tem a se gun da
ma i or re fi na ria do País, re fi na o pe tró leo da Ba cia de
Cam pos, e ali fica o ICMS, que per ten ce ria ao meu
Esta do de ori gem. No en tan to, a Ba hia não co bra
ICMS da Ford!

A Ford, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, é a
ter ce i ra ma i or em pre sa do mun do, com tur no ver de
US$200 bi lhões, que equi va lem a R$600 bi lhões, o
to tal da dí vi da in ter na bra si le i ra. Além dis so, esse
mon tan te re pre sen ta 50% a mais do or ça men to que o 
Pre si den te Lula terá para go ver nar e sa tis fa zer to das
as obri ga ções da União no ano de 2004. Aí, sim, pa re -
ce-me que há um cri me.

Po bre é po bre em qual quer lu gar. Eu mes mo
sou ca ri o ca. Vivi dois anos em Ire cê, na Ba hia, a 600
km de Sal va dor. Ali, apli quei todo o di nhe i ro que re ce -
bi com ro yal ti es e di re i tos au to ra is de meus CDs. Fo -
ram mais de R$6 mi lhões. Po de ria ter fe i to esse pro je -
to no meu Esta do, mas nun ca fiz acep ção de po bres.
Po bre na Ba hia, em São Pa u lo, no Rio de Ja ne i ro e
em Ro ra i ma é o mes mo. É bra si le i ro, tem o nos so
san gue e pre ci sa da nos sa aju da.

O meu Esta do vive uma pe nú ria to tal: é o úni co
Esta do da Fe de ra ção, en tre os 27, que re ce be me nos 
de 5% do que ar re ca da! To dos os ou tros Esta dos, do
Acre ao To can tins, do “A” ao “T”, do Oi a po que ao
Chuí, re ce bem mais de 5% do Go ver no Fe de ral do
que ar re ca dam. São Pa u lo, o Esta do mais rico da Fe -
de ra ção, ar re ca da mais de R$100 bi lhões por ano
para o Go ver no Fe de ral, mas re ce be R$10 bi lhões. O
Rio de Ja ne i ro ar re ca da R$40 bi lhões, e não re ce be

R$2 bi lhões: re ce be R$1 bi lhão, ou seja, ape nas 2,5% 
do que ar re ca da. Não che ga a 5%!

É cla ro que o Rio de Ja ne i ro, o se gun do ar re ca -
da dor da União, quer aju dar, mas não pode re pe tir a
his tó ria da “vaca que mama no be zer ro”. O meu Esta -
do está em si tu a ção ca la mi to sa! Há fila de 100 mil
pes so as pro cu ran do em pre go de gari. São mais de
mil co mu ni da des ca ren tes, onde 700 mil jo vens fa zem 
par te do nar co trá fi co. A vi o lên cia do meu Esta do é
man che te até em jor na is do ex te ri or.

A Go ver na do ra Ro si nha já cor tou tudo o que po -
dia, até o ca be lo. Ela hoje usa um pen te a do de Jo a na
d’Arc, aque la que foi que i ma da na fo gue i ra. E é isso
que que rem fa zer com a mi nha Go ver na do ra. Não é
pos sí vel!

Por tan to, ex ter no a mi nha in con for mi da de, a mi -
nha tris te za e a mi nha an gús tia, por que é pre ci so que, 
na Casa do equi lí brio fe de ra ti vo, eu te nha a so li da ri e -
da de dos meus ir mãos e dos meus com pa nhe i ros,
prin ci pal men te os da Ba hia.

Lu tei pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
fui o úni co voto da Ban ca da do Go ver no e a úni ca voz
cla man do em seu fa vor, quan do uma ar ma di lha da
vida lhe su ce deu e o le vou a uma tris te za pro fun da
em uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to. Mas so -
li da ri e da de....

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te? Ouvi V. Exª ci tar o meu
nome. Já es ta va sa in do, mas vol tei para sa ber a res pe i to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Tem V. Exª todo o di re i to. Mas V. Exª não pre ci sa se
de fen der, por que nun ca será acu sa do por mim. Mas
que ria que V. Exª ti ves se so li da ri e da de com a mi nha
dor, como eu tive com a de V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Qual é a dor de V. Exª?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
O meu Esta do, que está pro fun da men te com ba li do,
Exce lên cia.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Por quê?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mais de mil co mu ni da des es tão ca ren tes; há mor ros,
fa ve las, gen te de sem pre ga da.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
E no Nor des te, Exce lên cia?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mo rei lá du ran te dois anos, Se na dor. E po bre é po bre
no Nor des te ou em qual quer ou tro lu gar, Exce lên cia.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
O Esta do de V. Exª está bem go ver na do?
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
His to ri ca men te, o Rio de Ja ne i ro é um Esta do dis cri -
mi na do.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Qu e ro sa ber se o Esta do do Rio de Ja ne i ro está sen -
do go ver na do efi ci en te men te; se o Go ver no an te ri or
foi efi ci en te; se o Go ver no an te ri or ao an te ri or foi efi ci -
en te. V. Exª tem que con fes sar que, in fe liz men te, o Rio 
de Ja ne i ro tem tido maus go ver nos. Por isso, tal vez,
es pe rem a pre sen ça de V. Exª no Go ver no, para que
me lho re. Des se modo, V. Exª não vai re cla mar mais
de a Ford es tar na Ba hia ou co i sa equi va len te.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Se na dor, co nhe ço o ser tão e, sem pre que an da va por 
aque les Mu ni cí pi os, eu di zia as sim: “Quem sabe um
dia o Rio de Ja ne i ro vai ter um Go ver na dor como o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, na Ba hia”. Vi as
Esco las Anto nio Car los e Luís Edu ar do Ma ga lhães,
pré di os lin dos que V. Exª cons tru iu nos Mu ni cí pi os
mais po bres da que le Esta do. Em Xi que-Xi que, há
uma. São lin das. À no i te, as es co las ilu mi na das, com
au las do en si no mé dio, co mo vi am-me.

O Rio de Ja ne i ro se ria mu i to fe liz se ti ves se tido
um Go ver na dor com a in fluên cia, o po der, o char me,
a se du ção e tudo isso que V. Exª ema na e com que
nos con ta gia, nes te ple ná rio.

Infe liz men te, hoje, pre ci so da sua so li da ri e da de. 
Pre ci so que V. Exª sin ta a mi nha dor. Como V. Exª
sabe, sou bom ami go e sen ti a sua dor um dia.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Acre di to que V. Exª es te ja se re fe rin do ao úl ti mo caso
que tra mi tou no Con se lho de Éti ca e De co ro Par la -
men tar. Deve ser isso. Re al men te, V. Exª me fez jus ti -
ça, o que mu i tos não fi ze ram. Ago ra está pro va do,
num caso an te ri or, da for ma como agiu o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral. Infe liz men te, não tive jus ti ça no Con -
se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, cuja de ci são foi
der ru ba da pela Mesa do Se na do Fe de ral e pelo Ple -
ná rio, por dois ter ços dos mem bros. Con tei com V.
Exª, mas cre io não deva ale gar isso num caso de re -
cla ma ção de in cen ti vos para o seu Esta do. Des se
modo, V. Exª não está sen do o Bis po que eu tan to ad -
mi ro, a quem aca to, que gos to de ver e de ou vir. Hoje,
V. Exª não está me dan do uma boa ben ção.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Peço per dão a V. Exª. Esse caso da Co mis são é um
caso me nor.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, já ora mos
e já cho ra mos jun tos, quan do V. Exª so fria. Re fi ro-me
àque la oca sião em que, na Ca te dral Mun di al da Fé,
eu, V. Exª, o Bis po Ma ce do e tan tos pas to res cho rá va -
mos e V. Exª per gun ta va: “Bis po, será que um dia vou
re ver meu fi lho? Sin to tan ta sa u da de dele. Ontem, foi
Dia de Fi na dos, pas sei o dia todo olhan do para o seu
se pul cro”. E foi ali que cho ra mos jun tos. Não foi co i sa

de ple ná rio nem de po lí ti ca; foi co i sa da alma. E é
essa alma que me faz cla mar.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Mar ce lo Cri vel la, V. Exª tem a mi nha ad mi ra -
ção per ma nen te, por ser um ho mem de bom co ra ção
e por ter uma alma cris tã e, como tal, me re ce o meu
res pe i to.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Peço aos meus com pa nhe i ros, aos meus Pa res
que, jun tos, lem bre mos do Esta do do Rio de Ja ne i ro,
que ar re ca da mais de R$40 bi lhões para União – to -
dos os me ses, são R$3,5 bi lhões. De Impos to de Ren -
da, são R$2 bi lhões dos flu mi nen ses; PIS/Co fins,
R$900 mi lhões; IOF, R$100 mi lhões, e as sim por di -
an te. De R$3,5 bi lhões, o Esta do re ce be ape nas
R$100 mi lhões. Isso é in jus ti ça. Não há ou tro caso se -
me lhan te na Fe de ra ção. Alguns di ri am: “Cri vel la, isso
é pa ro qui al.” É ver da de; sou bis po e todo bis po tem
uma pa ró quia, mas e o equi lí brio fe de ra ti vo? Se São
Pa u lo, o ma i or Esta do da Fe de ra ção, fi zes se um sa -
cri fí cio pro por ci o nal à sua gran de za, eu fi ca ria ca la do. 
No en tan to, não o faz. São Pa u lo re ce be, pro por ci o -
nal men te e não em nú me ros, mu i to mais do que o
meu Esta do – falo em pro por ção. Esse fato me de i xa
tris te, por que toda vez que vi a jo para o Rio de Ja ne i ro
– ama nhã es ta rei lá no va men te – é aque le ro sá rio de
lá gri mas. Di zem: “Bis po, me ar ru me um em pre go; es -
tou de sem pre ga do há três anos”. Nun ca vi isto: pes -
so as há três, qua tro anos de sem pre ga das.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Gos ta ria que V. Exª vi si tas se a Ba hia mais ve zes e fi -
zes se lá pro je tos como o que re a li zou em Ire cê. Aí,
sim, di ria que V. Exª é um ho mem na ci o nal e não ape -
nas do Rio de Ja ne i ro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) –
Se na dor, amo Ire cê. Vivi lá du ran te dois anos. Há uma
van ta gem no ser tão: cria-se uma ga li nha ou um por qui -
nho de pas to con tan do com so li da ri e da de do povo que
lá vive. Cos tu ma va di zer que quan to ma i or a mi sé ria,
ma i or a ca ri da de. É di fí cil en con trar ca ri da de en tre ri cos, 
mas en tre po bres há uma so li da ri e da de tre men da. Em
ci da de gran de, pa re ce que é cada um por si.

Como Se na dor ele i to pelo Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, cum pro o de ver de so li ci tar que, na Re for ma Tri -
bu tá ria, fa ça mos jus ti ça ao Rio de Ja ne i ro, ber ço de
tan tos nor des ti nos que cons tru í ram a sua ca pi tal,
mas que, in fe liz men te, não ti ve ram a sor te de ser aco -
lhi dos e vi ver bem. Cons tru í ram Co pa ca ba na e Ipa ne -
ma, mas atu al men te mo ram na pe ri fe ria. Mu i to fi ze -
ram pelo meu Esta do, mas pou co re ce be ram. E é por
eles que luto. A ma i o ria dos mo ra do res das co mu ni -
da des ca ren tes são fi lhos de imi gran tes – como o pró -
prio Bis po Ma ce do, fi lho de um nor des ti no que foi
para o Rio de Ja ne i ro. Meu avô, dono de um ar ma zém 
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em São Cris tó vão, cri ou sete fi lhos – gra ças a Deus! – 
com su ces so, mas mu i tos não con se gui ram fa zer o
mes mo.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor do Pará,
Du ci o mar Cos ta.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la, que ro so mar-me às suas pa -
la vras. Enquan to V. Exª fa la va da si tu a ção do Rio de
Ja ne i ro, di zen do que é o Esta do mais in jus ti ça do do
Bra sil, eu fi ca va aqui a re fle tir. Pos so as se gu rar-lhe,
não como con so lo, que, sen do esta a Casa do equi lí -
brio fe de ra ti vo, ela fará jus ti ça, sim. No mo men to ne -
ces sá rio, quan do a re for ma che gar a esta Casa, te -
nho ab so lu ta con vic ção de que se rão con tem pla dos o 
Esta do de V. Exª e o Esta do do Pará, onde, sem dú vi -
da al gu ma, a in jus ti ça fis cal é cem ve zes pior, por que
não só as nos sas ri que zas são ti ra das para sus ten tar
o res to do Bra sil, mas tam bém ti ram di re i tos, com leis
como a que es tão ten tan do apro var nes ta Casa. Um
Esta do tão rico em re cur sos na tu ra is – ali co lo ca dos
por Deus –, como o Pará, não tem con di ções de ala -
van car sua pro du ção. Te nho ab so lu ta con vic ção de
que che gou o mo men to de o Se na do Fe de ral fa zer
jus ti ça e de o Bra sil en ten der que o Nor te exis te e que
o Pará faz par te da Fe de ra ção. Se ti ver mos essa
cons ciên cia, não te nho dú vi da de que os nos sos Pa -
res en ten de rão que a me lhor jus ti ça fis cal é a que é
boa para o Bra sil, e não ape nas para um Esta do. Afi -
nal de con tas, es ta mos le gis lan do para 175 mi lhões
de bra si le i ros.

O SR. MARCELO CRIVELLA  (Blo co/PL – RJ)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Du ci o mar Cos ta.

Vou en cer rar e, mais uma vez, pe din do a so li da ri -
e da de dos meus Pa res, ex pon do uma si tu a ção que está 
to dos os dias nos jor na is, de vi o lên cia, de mi sé ria, de
po bre za, de tó xi co em um Esta do tão bo ni to, de uma ci -
da de ma ra vi lho sa que po de ria re ce ber tan tos tu ris tas e
que tem tan to a dar a este País com suas ri que zas na tu -
ra is. Por tan to, de i xo aqui o meu ape lo. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Pror -

ro go a ses são por mais dez mi nu tos para que, na au -
sên cia do Se na dor Edu ar do Su plicy, o Se na dor Ge -
ral do Mes qui ta Jú ni or pos sa fa zer uso da pa la vra.

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, nun ca ima gi nei que ti ves se de vir à tri bu na de mi -
nha Casa para so li ci tar, mais uma vez, uma au diên cia 
com o Mi nis tro de Esta do, Dr. Álva ro Au gus to Ri be i ro
da Cos ta, Advo ga do-Ge ral da União. E ex pli co por
que o faço da qui.

Esta se ma na re co men dei à mi nha Asses so ria
que so li ci tas se for mal men te a au diên cia com o S. Exª, 
o Sr. Mi nis tro e Advo ga do-Ge ral da União, por duas

ve zes o con ta to foi fe i to e a res pos ta de ser vi do res de
seu ga bi ne te foi a de que o Par la men tar pre ci sa ria so -
li ci tar au diên cia por fax e dar as ra zões pe las qua is
pre ten dia se avis tar com o Sr. Advo ga do-Ge ral da
União.

Não te nho ques tão al gu ma de va i da de, isso não 
me ocor re. Mas, sin ce ra men te, pen so que seja um
ab sur do des me di do um re pre sen tan te de um Po der,
afi nal não é o Ge ral do Mes qui ta que pe diu uma au -
diên cia, mas um Se na dor da Re pú bli ca, um mem bro
de um Po der pe din do au diên cia a um Mi nis tro de
Esta do. Um Se na dor quan do so li ci ta uma au diên cia a
um Mi nis tro de Esta do cer ta men te não é para ir lá
con tar a his tó ria da ca ro chi nha; ele cer ta men te tem
ra zões re le van tes para as sim fazê-lo.

Então, Sr. Pre si den te, como não dis po nho do
nú me ro do te le fo ne ce lu lar do Dr. Álva ro e como a
“blin da gem” no seu ga bi ne te me im pe de de con cre ti -
zar meu in ten to, uso, in fe liz men te, a tri bu na do Se na -
do, por que é a mi nha tri bu na, para so li ci tar pela ter ce -
i ra vez, in for mal men te, ao Dr. Álva ro Au gus to Ri be i ro
da Cos ta, Advo ga do-Ge ral da União, com quem já es -
ti ve, em uma au diên cia. Tal vez S. Exª até des co nhe ça
esse pro ce di men to que está sen do ado ta do em seu
ga bi ne te. Sei que se tra ta de uma pes soa dis tin tís si -
ma, edu ca da, fina. Te nho cer te za ab so lu ta de que
isso não pode ser do co nhe ci men to do Dr. Álva ro.

Por tan to, faço um ape lo, uma so li ci ta ção, pois a
au diên cia é im por tan te a fim de que pos sa ex por ao
Sr. Advo ga do da União as sun tos de in te res se pú bli co
e re le van tes. E faço vo tos de que o ga bi ne te de S. Exª, 
des ta fe i ta, en tre em con ta to com meu ga bi ne te no
sen ti do de, fi nal men te, mar car uma au diên cia.

Veja, Sr. Pre si den te, a que pon to che ga mos!
Isso me cons tran ge. Tra ta-se de um as sun to pe que -
no, que nem de ve ria ser tra ta do nes ta Casa. Mas, las -
ti ma vel men te, é o re cur so de que dis po nho e o es tou
uti li zan do a fim de fa zer for mal men te a so li ci ta ção. Se
o Dr. Álva ro Au gus to Pe re i ra da Cos ta me ouve, ou al -
guém de seu ga bi ne te, gos ta ria de ter um re tor no,
com a bre vi da de pos sí vel e ne ces sá ria, e po der, fi nal -
men te, com pa re cer à pre sen ça da que la au to ri da de
para tra tar de as sun to que re pu to, e re pi to, da ma i or
im por tân cia e de in te res se pú bli co.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Não

há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon e José Jor ge

en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em face do dis -
pos to no art. 235, III, alí nea a, do Re gi men to Inter no,
se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Os
Srs. Se na do res Val mir Ama ral, Te o to nio Vi le la Fi lho,
Ante ro Paes de Bar ros, Lú cia Vâ nia, Le o nel Pa van,
Pa pa léo Paes, Amir Lan do, Ro me ro Jucá e Au gus to
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Bo te lho 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,  vol to à tri bu na des ta Casa para, nes -
ta opor tu ni da de, apre sen tar mi nhas con si de ra ções
so bre uma ques tão ex tre ma men te re le van te, que tem
po vo a do cons tan te men te os no ti ciá ri os na ci o na is.
Re fi ro-me às ta xas de ju ros em ge ral e, mais es pe ci fi -
ca men te, às ta xas pra ti ca das na pon ta, ou seja, jun to
aos con su mi do res de em prés ti mos no mer ca do fi nan -
ce i ro.Como sa be mos, o cré di to é um ele men to pre -
sen te em pra ti ca men te toda a vida eco nô mi ca e fi nan -
ce i ra das pes so as e das em pre sas, como for ma de
su prir even tu a is ne ces si da des de ca i xa, re a li zar aqui -
si ções ou au men tar a sua ca pa ci da de em pre sa ri al.

A fun ção do sis te ma fi nan ce i ro é pro mo ver a in -
ter me di a ção fi nan ce i ra, ou seja, ad mi nis trar re cur sos
de ter ce i ros e for ne cer cré di to ao co mér cio, à in dús -
tria, aos ser vi ços e às pes so as fí si cas.

Assim, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, tais como:
ban cos co mer ci a is, fi nan ce i ras e so ci e da des de ar -
ren da men to mer can til, de vem ge rir de ma ne i ra efi caz
suas car te i ras de em prés ti mos, a fim de não ca u sar
pre ju í zos aos seus aci o nis tas e cli en tes, que con fi am
suas pou pan ças a es sas ins ti tu i ções.

Com a ma i or es ta bi li da de eco nô mi ca, em que
vive atu al men te o Bra sil, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
pri va das dos be ne fí ci os do flo a ting, que é o tem po de 
per ma nên cia de re cur sos em seu po der de cor ri do en -
tre os pa ga men tos efe tu a dos pelo to ma dor e a dis po -
ni bi li da de para o apli ca dor, acir ra ram a com pe ti ção e
têm in ves ti do em me ca nis mos de ma i or agi li da de, se -
gu ran ça e efi ciên cia em seus ne gó ci os, pos si bi li tan do 
re du ção de cus tos e au men to da lu cra ti vi da de.

Entre es ses me ca nis mos, está cer ta men te in -
clu í da a me lho ria de qua li da de na ava li a ção dos ris -
cos de cré di to, uma vez que, na óti ca das ins ti tu i ções
fi nan ce i ras, “quan to ma i or a ina dim plên cia, ma i or é o
ris co en vol vi do em uma ope ra ção de cré di to”.

A con tra par ti da, se gun do elas, é a atri bu i ção de
ma i o res ta xas de ju ros na pon ta, para que os even tu -
a is pre ju í zos de cor ren tes se jam com pen sa dos pe los
ga nhos dos pa ga do res re gu la res.

Esta tese im pli ca ria, como de cor rên cia, re la ção
di re ta en tre as ta xas pra ti ca das e o ní vel de ina dim -
plên cia, seg men ta da essa ava li a ção pe las di ver sas
mo da li da des de cré di to que es tão dis po ní ve is no
mer ca do fi nan ce i ro, como o che que es pe ci al, o cré di -
to pes so al e o cré di to ao con su mi dor vin cu la do à
aqui si ção de bens, no caso das pes so as fí si cas, e o
ca pi tal de giro, o hot-mo ney, o des con to de du pli ca -

tas e a con ta ga ran ti da, en tre ou tras, para as pes so as
ju rí di cas.

No en tan to, Sr. Pre si den te, a re a li da de do mer -
ca do fi nan ce i ro nos re ve la fa tos bas tan te dis tan tes
des sa fór mu la, con for me cons ta das con clu sões de
re cen te es tu do efe tu a do pela ABM Con sul ting, com -
pa ran do os ní ve is de ina dim plên cia e as ta xas pra ti -
ca das nas di ver sas mo da li da des men ci o na das.

A pri me i ra con clu são é a de que a ma i or taxa
pra ti ca da, que é a do che que es pe ci al, para as pes so -
as fí si cas, e da con ta ga ran ti da, para as pes so as ju rí -
di cas, cor res pon de, nos dois ca sos, ao me nor ní vel
de ina dim plên cia, con tras tan do a re a li da de com a fi lo -
so fia apre go a da pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Por ou tro lado, mo da li da des com alto ní vel de
ina dim plên cia, como a aqui si ção de ve í cu los, das
pes so as fí si cas, e o ca pi tal de giro, das pes so as ju rí -
di cas, apre sen tam ta xas de ju ros mu i to mais ba i xas
do que aque las a que me re fe ri há pou co.

Srªs e Srs. Se na do res, a ten dên cia de que da
nas ta xas de ju ros e a es ta bi li da de do câm bio in di cam 
que o cré di to será a gran de fon te de re cur sos para os
ban cos nos pró xi mos anos, obri gan do o se tor ban cá -
rio a cum prir com ma i or ên fa se sua fun ção bá si ca de
fo men to à eco no mia.

Em mar ço pas sa do, pas sou a vi go rar a Re so lu -
ção 2.682, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, que es -
ta be le ceu no vas re gras para o pro vi si o na men to de
cré di tos em li qui da ção, ba se a das na ava li a ção da
qua li da de das car te i ras dos ban cos. Des sa for ma, os
ban cos te rão que clas si fi car as ope ra ções de cré di to
uti li zan do cri té ri os ve ri fi cá ve is, fun da men ta dos pe las
in for ma ções in ter nas e ex ter nas so bre os cli en tes, ca -
pa ci da de de pa ga men to, ga ran ti as, pra zos e ou tras.

Como se pode ob ser var, a ava li a ção de ris co
de cli en tes, para de ter mi nar o vo lu me de em prés ti -
mos e a taxa a ser co bra da pe los ban cos, pas sou a
ser um de ter mi na ti vo le gal para o mer ca do fi nan ce i -
ro, sen do ne ces sá rio o seu cons tan te aper fe i ço a -
men to e fis ca li za ção.

Para tan to, um apri mo ra men to que deve ser ob -
je to de ur gen te ava li a ção pe las au to ri da des do Ban co 
Cen tral é a ques tão da seg men ta ção do cré di to pe las
di ver sas mo da li da des, para que a re a li da de das ta xas 
de ju ros ve nha ao en con tro dos bons pa ga do res e
não se man te nha, como atu al men te, sob a re gên cia
per ver sa da ofer ta e da de man da de re cur sos pe los
to ma do res, o que é ni ti da men te o caso do che que es -
pe ci al e da con ta ga ran ti da.

Sr. Pre si den te, de i xo, des ta tri bu na, o meu ape lo 
ao Dou tor Hen ri que Me i rel les e aos seus co ad ju van -
tes no Ban co Cen tral, para que, ca mi nhan do ao en -
con tro dos an se i os da so ci e da de, pro mo vam os me -
ca nis mos ne ces sá ri os a ma i or com pa ti bi li da de en tre
as ta xas de ju ros e os ní ve is de ina dim plên cia, para

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  12 27003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL470     



que pos sa mos pri vi le gi ar aque les que ne ces si tam de
cré di to para suas ati vi da des e que me lhor hon ram os
seus com pro mis sos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB – AL.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 
RECESSÃO
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, ocu po

esta tri bu na, nes te mo men to, para co men tar a ma té -
ria in ti tu la da “Mer ca do re duz pre vi são de cres ci men to 
a 1,36%”, pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo,
edi ção de 02 de se tem bro do cor ren te ano.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, mos tra que o mer ca do fi nan ce i ro re du ziu, 
no va men te, suas pre vi sões de cres ci men to eco nô mi -
co para 2003, em fun ção da que da de 1,6% do PIB no
se gun do tri mes tre do ano.

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 TEOTÔNIO VILELA FILHO
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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

NADA DE PAZ NO CAMPO

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na nes te mo men to para co men tar a ma té ria
in ti tu la da “Sem-ter ra são es pan ca dos em dois Esta -
dos”, pu bli ca da no jor nal O Glo bo, edi ção de 19 de
agos to do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, mos tra que o Go ver no Lula ain da está

per di do com re la ção aos Sem Ter ra. De po is de pe dir
paz no cam po, ain da per sis tem os con fron tos com
tra ba lha do res ru ra is, ten do os mes mos so fri do agres -
sões, o que cons ti tui uma ver go nha.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te -
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

QUEDA DO COMÉRCIO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar ma té ria
in ti tu la da “Ven da no co mér cio atin ge 7 me ses de que -
da”, pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de
14 de agos to do cor ren te.

A ma té ria, 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 que da de 7 me ses nas ven das no co mér cio, as ati -
vi da des do co mér cio va re jis ta es tão de mo ran do a res -
pon der ao re cuo da in fla ção nos úl ti mos me ses e o go -
ver no Lula não pode fi car de bra ços cru za dos.

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 A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – 

LÍDER DO MST É MORTO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a
tri bu na esta tar de para co men tar a ma té ria do jor nal
Fo lha de S.Pa u lo in ti tu la da “Lí der do MST é mor to
em con fli to no Pa ra ná”, pu bli ca da em 3 de se tem bro
do cor ren te ano.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do, tra ta da mor te de mais uma pes soa en vol vi -
da nas bri gas por ter ras no Bra sil. Des ta vez foi um lí -
der do Mo vi men to Sem-Ter ra em con fron to com a po -

lí cia mi li tar no Pa ra ná. Aon de va mos pa rar? Qu an tas
pes so as vão pre ci sar mor rer para o go ver no abrir o
olho e se pre o cu par com o pro ble ma das ter ras im pro -
du ti vas no Bra sil? Esse pro ble ma não pode con ti nu ar.
O Pre si den te Lula tem que agir!

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. LEONEL PAVAN 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. 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, o au men to da quan ti da de de lixo pro du zi -
do em nos so País exi ge avan ços con tí nu os em di re -
ção à im plan ta ção de uma ver da de i ra e con sis ten te
po lí ti ca na ci o nal de ges tão de re sí du os só li dos.

O lixo co le ta do no Bra sil soma, a cada dia, cer ca 
de 228 mil to ne la das, de acor do com a pes qui sa na ci -
o nal de sa ne a men to bá si co, re a li za da pelo IBGE no
ano de 2000. se fi zer mos uma sim ples ope ra ção de
mul ti pli ca ção, te re mos 82 mi lhões de to ne la das de
lixo ur ba no ge ra das em um ano, às qua is é ne ces sá -
rio dar al gum tipo de des ti na ção.

Nos so País tem mos tra do, de fato, uma evo lu -
ção con si de rá vel no que se re fe re à ade qua ção do
des ti no fi nal do lixo. Se na pes qui sa na ci o nal de sa ne -
a men to bá si co re a li za da em 1989 se cons ta ta va a
des ti na ção de qua se me ta de do lixo para os de pó si -
tos a céu aber to – os li xões de tris te fama –, essa
mes ma des ti na ção re du ziu-se para pou co mais de
21%, de acor do com a mes ma pes qui sa re a li za da no
ano 2000.

Ain da as sim, o IBGE con clu iu, ao ana li sar es ses
da dos, que tão-so men te 40,5% do lixo bra si le i ro têm
des ti na ção ade qua da, con si de ran do des se modo o lixo
re ci cla do, o in ci ne ra do de for ma con tro la da e o en vi a do
aos ater ros sa ni tá ri os ou a es ta ções de tri a gem. Re ve -
lam-se, ade ma is, na mes ma pes qui sa, gran des dis pa ri -
da des na des ti na ção do lixo em ní vel re gi o nal. A re gião
Nor te é a que apre sen ta a pior si tu a ção, com 86,6% de
des ti no fi nal ina de qua do para o lixo.

A so lu ção do li xão só não é pior do que de i xar o
lixo acu mu lar-se pe las ruas da ci da de, ou a de lan -
çá-lo in dis cri mi na da men te pe los cam pos. Eles de gra -
dam a pa i sa gem, pro du zem mau che i ro, con ta mi nam
o solo e os re cur sos hí dri cos su per fi ci a is e sub ter râ -
ne os. acar re tam, além dis so, um gra ve pro ble ma so ci -
al, o das mi lha res de pes so as que so bre vi vem em
nos so País do que re ti ram dos li xões, in clu si ve ali -
men tos.

O lixo ur ba no já está sen do des ti na do em sua
ma i or par te aos ater ros. O ater ro cha ma do de con tro -
la do, que con sis te em um sim ples de pó si to de lixo
que se co bre pe ri o di ca men te com uma ca ma da de
ter ra, re ce be 37% do lixo; aos ater ros sa ni tá ri os é
des ti na da qua se a mes ma pro por ção, cer ca de 38%.

O ater ro im pro pri a men te dito con tro la do não
ofe re ce, de cer to, ma i o res ga ran ti as de se gu ran ça
para o meio am bi en te e para a po pu la ção, em bo ra
evi te a tris te re a li da de dos ca ta do res. Para que um
ater ro de re sí du os só li dos seja clas si fi ca do como sa -

ni tá rio, ele deve ser im per me a bi li za do e con tar com
sis te mas de dre na gem para os ga ses pro du zi dos
pela de com po si ção do lixo or gâ ni co e para o cho ru -
me, lí qui do que re sul ta tam bém do lixo acu mu la do.

Até mes mo a des ti na ção dos ater ros sa ni tá ri os
está sen do con si de ra da ul tra pas sa da na Eu ro pa –
para não fa lar mos na in ci ne ra ção, que era mu i to uti li -
za da, por exem plo, na Fran ça. Este úl ti mo pro ces so
lan ça no meio am bi en te uma gran de quan ti da de de
pro du tos tó xi cos, como vem sen do cons ta ta do a par -
tir dos ma le fí ci os de cor ren tes da po lu i ção nas pro xi -
mi da des de al gu mas usi nas fran ce sas.

Os ater ros sa ni tá ri os ne ces si tam ocu par uma
área con si de rá vel, en quan to aguar dam a de gra da -
ção, vá ri as ve zes se cu lar, de al guns dos ma te ri a is de -
po si ta dos. uma la goa pró xi ma, de aces so ve da do ao
pú bli co, deve re ce ber o cho ru me dre na do. A po pu la -
ção que ha bi ta as vi zi nhan ças de uma área onde se
pre ten de im plan tar um ater ro sa ni tá rio cos tu ma ma ni -
fes tar re sis tên cia à idéia.

Toda essa sé rie de pro ble mas mos tra que a me -
lhor so lu ção, Sr. pre si den te, está con ti da na cha ma da
po lí ti ca dos três “er res”: re du zir, re u ti li zar e re ci clar.
Sua ado ção não im pli ca rá a eli mi na ção do lixo a ser
ater ra do, mas vai di mi nuí-lo em pro por ções con si de -
rá ve is.

É pre ci so, em pri me i ro lu gar, Srªs Se na do ras e
Srs. Se na do res, re du zir a quan ti da de de lixo que nos -
sa po pu la ção pro duz. Mas esta quan ti da de só tem fe i -
to au men tar, im pul si o na da por um mo de lo de pro du -
ção e con su mo ir ra ci o nal. Con si de ra-se que uma em -
ba la gem bo ni ta, ou de al gum modo mais prá ti ca,
pode ser de ci si va para ven der o pro du to. O que vai ser 
fe i to dela de po is não vem ao caso.

Con tra essa ten dên cia, vem ga nhan do for ça a
idéia de que o pro du tor deve se res pon sa bi li zar por
seu pro du to até o des ti no fi nal des te como lixo. Essa
no ção já se tor nou im po si ção le gal em di ver sos pa í -
ses, ten do como re sul ta dos, por exem plo, a re for mu -
la ção dos pro ces sos in dus tri a is, ou a or ga ni za ção
dos fa bri can tes em co o pe ra ti vas, para que pos sam
re co lher as em ba la gens de seus pro du tos ou os pró -
pri os pro du tos quan do des car ta dos.

No Bra sil, re so lu ções do Con se lho Na ci o nal do
Meio Ambi en te (Co na ma) que obri gam os fa bri can tes 
a da rem um des ti no am bi en tal men te ade qua do a pro -
du tos como pne us e ba te ri as têm mos tra do efi cá cia
res tri ta. Daí, a im por tân cia de ter mos não ape nas
uma lei, Sr. Pre si den te, mas uma efe ti va po lí ti ca de
ges tão de re sí du os só li dos. Ve re mos, adi an te, como
nos en con tra mos em re la ção à pers pec ti va de ins ti tu i -
ção de uma tal po lí ti ca.
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A re u ti li za ção é uma óti ma op ção para di mi nu ir a 
quan ti da de de lixo, sem pre que se pu der usar de novo 
de ter mi na do pro du to, seja na fi na li da de ori gi nal men -
te pre vis ta, seja em qual quer ou tra para a qual se
mos tre ade qua do, sem pre ci sar ser mo di fi ca do. Algu -
mas prá ti cas sim ples po dem ser ado ta das por to dos
nós, como usar os dois la dos da fo lha de pa pel ou re a -
pro ve i tar as em ba la gens plás ti cas. Mas a in dús tria
tam bém pra ti ca a re u ti li za ção, com imen sa eco no mia
– e pode fazê-lo bem mais. O exem plo mais co mum é
a re u ti li za ção do re ci pi en te de de ter mi na do pro du to,
des de que aque le seja re sis ten te, como é o caso do
va si lha me de vi dro.

Te mos, por fim, a re ci cla gem, que im pli ca a
trans for ma ção do pro du to já usa do, re pre sen tan do
op ção im pres cin dí vel para o bom apro ve i ta men to da
ri que za con ti da no lixo, jun ta men te com a di mi nu i ção
do vo lu me des se lixo. Mais da me ta de dos re sí du os
só li dos, de acor do com os es pe ci a lis tas, pode ser
apro ve i ta do com a re ci cla gem. No Bra sil, te mos uma
re ci cla gem bas tan te efi caz no que toca às la tas de
alu mí nio e ao pa pe lão, de vi da an tes ao in te res se e à
ini ci a ti va dos fa bri can tes, bem como à fá cil dis po ni bi li -
da de da mão-de-obra dos ca ta do res, do que a uma
po lí ti ca go ver na men tal vol ta da para tal fi na li da de. 

Se o ín di ce mé dio de re ci cla gem do alu mí nio no
Bra sil fica em 70%, o re a pro ve i ta men to de ou tros ma -
te ri a is é mu i to me nor: ape nas 18% do aço e 12% do
plás ti co são re ci cla dos, por exem plo. O pes qui sa dor
da Uni ver si da de de São Pa u lo, Sa be tai Cal de ro ni, um 
dos ma i o res es pe ci a lis tas bra si le i ros no as sun to, cal -
cu lou, em 1997, que o Bra sil per dia algo em tor no de
R$ 4,6 bi lhões por ano pela fal ta de uma po lí ti ca
abran gen te de re ci cla gem do lixo, como ex põe em
seu li vro, in ti tu la do jus ta men te Os Bi lhões Per di dos
no Lixo.

Para che gar a essa ci fra im pres si o nan te, o pes -
qui sa dor con si de rou, por exem plo, que, ao se re ci clar
uma to ne la da de pa pel, são eco no mi za dos 50% da
ener gia elé tri ca ne ces sá ria para sua fa bri ca ção, além
de 10 mil li tros de água e uma mé dia de 17 ár vo res. A
cada cem to ne la das de plás ti co re ci cla do, eco no mi -
za-se uma to ne la da de pe tró leo – e as sim por di an te.

Te mos tam bém, com a re ci cla gem, via de re gra,
pro ces sos me nos po lu i do res para a ob ten ção dos mes -
mos pro du tos: a pro du ção de vi dro pela re ci cla gem di -
mi nui a po lu i ção do ar em 20% e a da água em 50%.

Um dos pro ce di men tos que sim pli fi ca enor me -
men te a re ci cla gem é a co le ta se le ti va do lixo. Cres -
cen do em um rit mo não tão ace le ra do em nos so País, 
a co le ta se le ti va acar re ta um ou tro enor me ga nho no
com ba te ao lixo ina de qua da men te des ti na do e até

mes mo ao con jun to dos da nos am bi en ta is. Esse ga -
nho é o do en ga ja men to da po pu la ção, que pres su -
põe sua in for ma ção so bre os pro ble mas do lixo e sua
cons ci en ti za ção so bre a ne ces si da de de cu i dar mos
de nos so meio am bi en te, en quan to ele pode ser ain -
da pre ser va do. É ex tre ma men te re co men dá vel que a
prá ti ca tão re le van te da co le ta se le ti va seja di fun di da
pe las ci da des de nos so Bra sil, para o que con cla ma -
mos o em pe nho das au to ri da des mu ni ci pa is.

Re fe ría mo-nos, há pou co, à ne ces si da de de ins -
ti tu ir uma po lí ti ca na ci o nal de re sí du os só li dos. É lon -
ga, Srªs e Srs. Se na do res, a his tó ria dos es for ços le -
gis la ti vos nes se sen ti do, no âm bi to do Con gres so Na -
ci o nal. Um de les, que ga nhou ma i or re per cus são jun -
to à im pren sa, foi apre sen ta do ori gi nal men te nes ta
Casa, como Pro je to de Lei do Se na do nº 354, do ano
de 1989 – há 14 anos, por tan to. Após apro va ção no
Se na do, foi re me ti do, em mar ço de 1991, à Câ ma ra
dos De pu ta dos, lá per ma ne cen do por mais de uma
dé ca da. Aos 22 de maio do ano pas sa do, o De pu ta do
Emer son Ka paz, Pre si den te de uma co mis são es pe -
ci al que ana li sa va a pro po si ção e di ver sos ou tros pro -
je tos de lei que lhe fo ram apen sa dos, apre sen tou o
me ri tó rio pro je to de lei subs ti tu ti vo da Po lí ti ca Na ci o -
nal de Re sí du os Só li dos.

Com esse pro je to, são con sa gra dos al guns prin -
cí pi os que de vem nor te ar a ges tão dos re sí du os só li -
dos no País, en tre os qua is que re mos des ta car o prin -
cí pio da in for ma ção e da par ti ci pa ção da so ci e da de; o 
prin cí pio da res pon sa bi li da de dos pro du to res; o prin -
cí pio da ges tão in te gra da dos re sí du os; o prin cí pio da
pre ven ção; e o prin cí pio po lu i dor-pa ga dor.

Não irei alon gar-me na ex pli ca ção de cada um
des ses prin cí pi os, pois acre di to que suas de no mi na -
ções já são, em gran de par te, es cla re ce do ras. A
ques tão es sen ci al, no pre sen te mo men to, é que
trans cor reu o ano de 2002, fin dou a Le gis la tu ra e o
pro je to de lei subs ti tu ti vo não foi vo ta do. É de suma
im por tân cia que a Câ ma ra dos De pu ta dos não de i xe
per der-se todo o es for ço que re sul tou no subs ti tu ti vo
do De pu ta do Emer son Ka paz, o qual não foi re e le i to.
O novo re la tor não deve, em hi pó te se al gu ma, re co -
me çar da es ta ca zero, mas apro ve i tar o re sul ta do de
um es for ço co le ti vo de já tan tos anos.

Não ter mi nam aí, en tre tan to, os in gre di en tes
que com põem a tra ma in tri ca da da ins ti tu i ção de uma
po lí ti ca na ci o nal de re sí du os só li dos. É bom que se
diga que o pro je to de lei ori gi ná rio do Se na do em
1989, que veio a re sul tar no pro je to subs ti tu ti vo do
De pu ta do Emer son Ka paz, ti nha um es co po bem
mais res tri to em sua pri me i ra ela bo ra ção. Eis a ra zão
para que o Se na dor Lú cio Alcân ta ra apre sen tas se
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nes ta Casa, em 1999, um novo Pro je to de Lei, o de nº
265, com o mes mo ob je ti vo de ins ti tu ir a po lí ti ca na ci -
o nal de re sí du os só li dos. Res sal te-se que, no ano de
1999, ain da es tá va mos dis tan tes do mo men to em
que o De pu ta do Emer son Ka paz apre sen ta ria o seu
subs ti tu ti vo, o qual até hoje não foi vo ta do.

Qu an to ao pro je to de lei do atu al Go ver na dor do
Esta do do Ce a rá, re gis tre mos que foi con ce bi do, des -
de o iní cio, com o ob je ti vo de pro pi ci ar ao País uma
po lí ti ca de re sí du os só li dos abran gen te e co e ren te,
em sin to nia com os prin cí pi os do de sen vol vi men to
sus ten tá vel. Foi, há pou co, re ce bi do o re la tó rio do Se -
na dor De mós te nes Tor res, que se ma ni fes ta pela
apro va ção do PLS nº 265, de 1999, e pela re je i ção de
dois pro je tos de lei que lhe es ta vam apen sa dos. A
ma té ria está pron ta para a pa u ta na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Em bre ve, am bos os pro je tos, o que tra mi ta na
Câ ma ra e o que tra mi ta no Se na do vão en con trar-se.
Con fi a mos que as me lho res idéi as e for mu la ções de
um e ou tro se jam apro ve i ta das, de um modo que não
re tar de ain da mais a sua tra mi ta ção e a pro mul ga ção
do pro je to de fi ni ti vo, pas san do, fi nal men te, a pro du zir
seus efe i tos tão al me ja dos.

Sr. Pre si den te, con si de ro que o Bra sil tem ama -
du re ci do para a ques tão am bi en tal, de um modo ge -
ral, bem como para os gra ves ris cos de cor ren tes de
uma aten ção in su fi ci en te para o lixo que pro du zi mos.
Fal ta, en tre tan to, to mar uma sé rie de me di das im por -
tan tes re la ti vas a essa ques tão es pe cí fi ca, in clu in do,
em par ti cu lar, a ins ti tu i ção de uma po lí ti ca na ci o nal de 
re sí du os só li dos que ve nha a con ca te nar as di re tri zes 
de uma ges tão ade qua da do lixo. Essa, Srªs e Srs.
Se na do res, deve ser, ne ces sá ria e ina di a vel men te,
uma con tri bu i ção do Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
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, no dia 11 de se tem bro de 2001, o vôo 11,
da Ame ri can Air li nes, par tiu de Bos ton, com des ti no a
Los Ange les. Qu in ze mi nu tos mais tar de, o vôo 175,
da Uni ted Air li nes, de co lou com o mes mo pla no de
vôo. Não por aca so, as duas ro tas fo ram es co lhi das
para que, am bas as ae ro na ves, fos sem lan ça das,
qual mís se is, no World Tra de Cen ter, em Nova York.
Em pri me i ro lu gar, pela quan ti da de de com bus tí vel
exi gi do para ta ma nho tra je to, que se trans for ma ria no
po der de fogo que se viu, pela te le vi são, na que la ma -
nhã de se tem bro. Em se gun do lu gar, pela re pre sen ta -
ti vi da de do per cur so, como que a pro cu rar en vol ver
to dos os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de les te a oes -
te, re pre sen ta dos pela im po nên cia da que las duas tor -

res, a nor te e a sul. Mais do que isso, ha ve ria que se
al can çar, tam bém, o po der ins ti tu í do. O vôo 77, tam -
bém da Ame ri can Air li nes, saiu de Was hing ton, ca pi -
tal do País e sede do Go ver no, igual men te com des ti -
no ao lado oes te, e foi ar re mes sa do, logo de po is, so -
bre o Pen tá go no, o quar tel-ge ne ral da De fe sa nor -
te-ame ri ca na.

Os jor na lis tas de todo o pla ne ta cha ma ri am o
fato, logo a se guir, de “o ma i or ato ter ro ris ta de to dos
os tem pos”. Para os prin ci pa is ana lis tas, além de um
“ato ter ro ris ta”, tra tou-se de um “ato po lí ti co” e uma
“ação re vo lu ci o ná ria”. Para es tes, o ato po lí ti co e a
ação re vo lu ci o ná ria se ma te ri a li za ram atra vés de um
ato ter ro ris ta. Embo ra abo mi ná vel, pe las vi das ino -
cen tes que in ter rom peu, o ter ror de um úni co dia nada 
mais foi do que o es co a men to do ódio cul ti va do du -
ran te anos de opres são, de dis cri mi na ção, de ex clu -
são, de pre po tên cia e de ar ro gân cia de um país, sen -
ti men to que se re for çou logo de po is da se gun da guer -
ra mun di al e se con so li dou com o fim da guer ra fria.

Para os Esta dos Uni dos, o fim da guer ra fria
des fi gu rou o ros to do ini mi go. Pior: trans fi gu rou, em
ini mi go, to dos os ros tos do mun do. A der ro ca da das
tor res gê me as agu çou a sa nha pela bus ca des tes
ros tos, sem sa ber, ao cer to, quem, nem onde. É o iní -
cio de uma ter ce i ra guer ra mun di al, onde não são de -
fi ni dos, nem ter ri tó rio, nem alvo. Ele ge-se, en tão, os
cha ma dos “ei xos do mal”. Em nome da “caça ao ini mi -
go do bem”, jun tam-se in te res ses eco nô mi cos e de
po der. Daí, duas guer ras. A úl ti ma, o “mal” a ser ex tir -
pa do da face da ter ra lo ca li za-se so bre a se gun da
ma i or re ser va de pe tró leo do mun do.

Lon ge, por tan to, de ter sido, uni ca men te, um ato 
ter ro ris ta, o ata que às tor res pode ter se trans for ma do 
num dos mar cos mais sig ni fi ca ti vos da his tó ria re cen -
te. Se gun do o so ció lo go Octá vio Ian ni, “ne nhum ato é
acom pa nha do, ape nas, por sig ni fi ca do e, mu i to me -
nos, so men te pelo sig ni fi ca do con fe ri do por aque le
que o pra ti cou. Se se tra ta de um ato so ci al, ele ga -
nha, ne ces sa ri a men te, vá ri as sig ni fi ca ções, e as sig -
ni fi ca ções que ele ga nha po dem ul tra pas sar, às ve -
zes de lon ge, e até ne gar, as ra zões da que les que o
pra ti ca ram. Quem é que der ru bou a Bas ti lha? Eu não
sei. Será que a Bas ti lha foi der ru ba da por que al guém
que ria der ru bar a mo nar quia fran ce sa? Na ver da de, a 
que da da Bas ti lha não é, ape nas, um pro ble ma de ar -
qui te tu ra, é um mo men to ex cep ci o nal da his tó ria da
hu ma ni da de. O acon te ci do ga nhou sig ni fi ca ções
numa es ca la cres cen te...daí por que acho in te res san -
te a hi pó te se de ha ver acon te ci men tos que são re ve -
la do res. Eles são ‘he u rís ti cos’, eles re ve lam, fun ci o -
nam como se fos sem ex pe ri men tos ci en tí fi cos, e é o
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que acon te ceu. Não foi um acon te ci men to ci en tí fi co a
que da do muro de Ber lim? Cla ro. Não foi ex pe ri men to
ci en tí fi co a que da da Bas ti lha? Foi, cla ro. A que da das 
tor res gê me as tam bém foi um ex pe ri men to ci en tí fi co,
isto é, al ta men te re ve la dor. Tan to pe los des do bra -
men tos se guin tes, mi nu to a mi nu to, hora a hora, dia a
dia, se ma na a se ma na..., como pelo que re ve la de an -
te ce den tes”. 

Pois bem, o ata que às tor res gê me as foi um
mís sil lan ça do so bre o pro ces so de glo ba li za ção im -
pos to pe los Esta dos Uni dos, es cu da dos por um po -
de rio bé li co sem an te ce den tes na his tó ria. Um ata que 
con tra a ten ta ti va de pri va ti za ção to tal do pla ne ta, o
que trans for ma ria os de ma is pa í ses em ver da de i ros
quin ta is ame ri ca nos. Quem sabe, en tão, se guin do a
mes ma li nha de ra ci o cí nio do Prof. Ian ni, sem des car -
tar a bar bá rie das ví ti mas ino cen tes, um dia, o mun do
pos sa con si de rar tal fato como mar co his tó ri co na al -
te ra ção das re la ções de po der, no mun do.

Alguém po de rá in da gar se a he ge mo nia ame ri -
ca na não te ria se re for ça do com a de mons tra ção de
for ça dos Esta dos Uni dos, na guer ra do Ira que. Os
acon te ci men tos do pós-guer ra de mons tram que não
é bem as sim. Há, ain da a acres cen tar, para o povo
ame ri ca no, uma es pé cie de “sín dro me do Vi et nã”.
Não é à toa o for ta le ci men to de cam pa nhas pa ci fis -
tas, den tro dos Esta dos Uni dos. Ou, mo vi men tos tipo
“tra gam de vol ta nos sos fi lhos”. Além dis so, os mé to -
dos uti li za dos, com áli bis fal sos e com a re i te ra da ar -
ro gân cia nas re la ções in ter na ci o na is, des co nhe cen -
do a le gi ti mi da de da pró pria ONU, po de rão le var a
uma “re ins ti tu ci o na li za ção” do pla ne ta, como re fle xo,
quem sabe, de uma nova or dem mun di al. É sin to má ti -
co, por exem plo, o dis cur so do Se cre tá rio Ge ral da
ONU, nes ta se ma na, no sen ti do, tam bém de um novo
mo de lo para aque la or ga ni za ção, mu i to lon ge de um
de se nho bé li co, e da dis cus são so bre o pa pel, e a
pos tu ra, do seu Con se lho de Se gu ran ça. 

O mun do não é o mes mo, de po is da que le 11 de
se tem bro. A glo ba li za ção já não se gue a li ne a ri da de
que se im pôs ao res to do mun do, fora dos pa í ses he -
ge mô ni cos. A vul ne ra bi li da de de um país com o po de -
rio de se gu ran ça, como os Esta dos Uni dos, an tes ja -
ma is ima gi na da, além de ina u gu rar uma nova era de
sín dro me, re per cu tiu e ten de a se es ten der a ou tros
seg men tos, que, an tes, pa re ci am in tan gí ve is. O po der 
eco nô mi co, por exem plo. O im pé rio da eco no mia tam -
bém dá lu gar a uma dis cus são, me nos au to ri tá ria, no
cam po das re la ções in ter na ci o na is. Não é só o mo de -
lo eco nô mi co im pos to pe los Esta dos Uni dos, atra vés
de sua in fluên cia nos or ga nis mos fi nan ce i ros in ter na -
ci o na is, que co me ça a ser pos to em xe que: os de ma is 

pa í ses do pla ne ta pas sam a dis cu tir, tam bém, uma
nova ma triz de po der, no ce ná rio in ter na ci o nal. A
ONU, vi li pen di a da na in va são do Ira que, pode res sur -
gir, com mais for ça e ma i or le gi ti mi da de. 

Esse é um mo men to cru ci al, por tan to, para os
pa í ses ex clu í dos da ma triz de po der, do pon to de vis -
ta eco nô mi co, po lí ti co, ou mi li tar, en tra rem nes sa dis -
cus são da cha ma da “nova or dem mun di al”. Três são
os ca mi nhos prin ci pa is: o pri me i ro, o for ta le ci men to
dos blo cos de pa í ses com ob je ti vos co muns, como o
Mer co sul; o se gun do, a atu a ção, tam bém em blo co,
nas or ga ni za ções mul ti la te ra is, como a Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio e, ter ce i ro, o for ta le ci men to das
eco no mi as in ter nas, com pro gra mas de de sen vol vi -
men to ver da de i ra men te na ci o nal, que bus que res ga -
tar a so be ra nia dos res pec ti vos pa í ses. A der ru ba da
das tor res pode ter sido, por tan to, o es to pim para a
dis cus são de um mo de lo pós-glo ba li za ção.

 Dois exem plos, bas tan te atu a is, po dem ilus trar
essa tese. Um, a en tra da em pa u ta de um do cu men to
al ter na ti vo ao im pos to pelo re pre sen tan te dos Esta -
dos Uni dos, na re u nião da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, em Can cun, no Mé xi co. Ali, 21 pa í ses, ca -
pi ta ne a dos pelo Bra sil e pela Índia, re pre sen tan tes de 
mais da me ta de da po pu la ção mun di al, ba tem na te -
cla da ma i or aber tu ra do co mér cio in ter na ci o nal, com
me nos res tri ções à ex por ta ção des tes pa í ses e cor -
tes de sub sí di os aos pro du to res nos pa í ses he ge mô -
ni cos. Ou tro, as ne go ci a ções da Argen ti na com o FMI, 
a par tir do não pa ga men to, por aque le País, da par ce -
la de um em prés ti mo, no va lor de US$ 2,9 bi lhões. As
cos tu me i ras exi gên ci as do Fun do não fo ram ace i tas
pelo go ver no ar gen ti no, en tre elas, além do res ga te
ime di a to do dé bi to, sob pena, até, da ex pul são do
país, o des con ge la men to das ta ri fas das em pre sas
pri va ti za das e o res sar ci men to, aos ban cos, das “per -
das” com a des va lo ri za ção do peso, a mo e da lo cal. A
ava li a ção ini ci al dos prin ci pa is ana lis tas eco nô mi cos,
a ma i o ria sa bi da men te a ser vi ço do mer ca do, se di re -
ci o nou no sen ti do de uma imi nen te ru í na da que le
País, a par tir da mo ra tó ria. Pois bem, o no ti ciá rio no -
tur no, do mes mo dia, além do Pre si den te Kir chner
car re ga do pelo povo, mos trou uma in ver são na di re -
ção das “exi gên ci as”: “o que a Argen ti na im pôs, foi
ace i to pelo FMI, com so bras”.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do -
res, esse novo mo de lo não pode de i xar de lado, tam -
bém, as mu dan ças na so ci e da de, a par tir da já ci ta da
ten ta ti va de pri va ti za ção do pla ne ta, tam bém cha ma -
da de glo ba li za ção, e do dé ba cle des te pro ces so, re -
for ça do pelo 11 de se tem bro.  O des mon te do Esta do
não é úni ca face da pri va ti za ção e da in ter na ci o na li -
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za ção dos mer ca dos. Mais do que isso, e como de cor -
rên cia, há uma per da qua se que to tal de tudo o que,
até aqui, se con ce i tu a va como pú bli co. O co mí cio dos
pa lan ques “onde o povo está” deu lu gar à mí dia ele -
trô ni ca. Os shop pings cen ters to ma ram o lu gar das
pra ças pú bli cas. A te le vi são subs ti tu iu o diá lo go. A in -
ter net, con tra di to ri a men te, “plu ga” o ho mem no mun -
do, ao mes mo tem po que o co lo ca, so li tá rio, en tre
qua tro pa re des. Ao con trá rio do que pre ga vam os an -
ti gos ma nu a is de so ci o lo gia, de que “o ho mem é um
ser so ci al”, hoje, ele se tor nou, por ex ce lên cia, um ser
so li tá rio. O que se ve ri fi ca é uma ten dên cia à des tru i -
ção das re la ções de so ci a bi li da de e dos sen ti men tos
de so li da ri e da de, en fim, ao rom pi men to do cha ma do
“te ci do so ci al”. A vul ne ra bi li da de “do país mais se gu ro 
do mun do” e a sín dro me que se su ce deu ali men ta -
ram, não só nos Esta dos Uni dos, o sen ti men to da
des con fi an ça e re for ça ram prá ti cas de dis cri mi na ção
ra ci al, po lí ti ca, so ci al, re li gi o sa e ét ni ca. 

Por tan to, a dis cus são de um novo pa ra dig ma
mun di al tem que en glo bar, além da já jus ti fi ca da re -
ins ti tu ci o na li za ção do pla ne ta, o res ga te do pa pel do
Esta do, do es pa ço pú bli co e, prin ci pal men te, do te ci -
do so ci al. Aí re si de a con tra di ção do 11 de se tem bro:
tudo o que ele pode ter, em prin cí pio, des tru í do, pode, 
tam bém, ter in ci ta do a uma re cons tru ção, em no vos
mol des. Daí, a nova or dem mun di al.

Essa nova or dem mun di al terá que se se di men -
tar no prin cí pio da so li da ri e da de. O que está em jogo
é o des ti no da hu ma ni da de. Não ha ve rá paz, se per -
sis tir a ex clu são de po vos e na ções. Não há paz para
pou cos. Há que se pro pi ci ar a co mu nhão uni ver sal do
res pe i to à dig ni da de das na ções e das pes so as. Há
que se es ta be le cer ní ve is de con ví vio que pos si bi li -
tem a to dos exis tir, pro gre dir e de sen vol ver suas po -
ten ci a li da des, para que se per mi ta for mar uma hu ma -
ni da de mais igua li tá ria, sem os abis sa is des ní ve is
que, hoje, man cham a hu ma ni da de. Só a cons tru ção
de um mun do para to dos, sob a égi de da jus ti ça, do
mú tuo res pe i to e da ins pi ra ção cós mi ca à evo lu ção
po de rá dar, ao pla ne ta, a con cór dia e a ale gria de vi -
ver. Na ex pres são de Go et he, “que to dos os ho mens
se jam ir mãos”. Então, sim, tri un fa rá a so li da ri e da de e
o mun do terá, en fim, a paz!

Era o que eu ti nha a di zer.
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 Re la tó rio de Ati vi da des da Fun da ção
Oswal do Cruz re fe ren te ao ano pas sa do é do cu men to 
que, por sua evi den te im por tân cia, me re ce-nos al gu -
mas bre ves con si de ra ções.

A Fi o cruz, como a ins ti tu i ção é tam bém co nhe ci -
da, faz-se res pe i tar como re fe rên cia na ci o nal em ciên -
cia e tec no lo gia em sa ú de, me di an te in subs ti tu í ve is par -
ti ci pa ções na for mu la ção e exe cu ção de po lí ti cas pú bli -

cas de sa ú de; na pes qui sa e de sen vol vi men to em ciên -
ci as bi o mé di cas e sa ú de pú bli ca; e na for ma ção e ca pa -
ci ta ção de re cur sos hu ma nos em sa ú de.

Tam bém, na pro du ção e de sen vol vi men to de
me di ca men tos, va ci nas e ou tros in su mos para a sa ú -
de; na pres ta ção de ser vi ços de re fe rên cia e co o pe ra -
ção téc ni ca na ci o nal e in ter na ci o nal; na pro du ção, in -
cor po ra ção e di fu são do co nhe ci men to e in for ma ção
em sa ú de; e em pes qui sa e de sen vol vi men to tec no ló -
gi co em meio am bi en te e bi o di ver si da de.

A Fun da ção, cri a da em 1900 como Insti tu to So -
ro te rá pi co Fe de ral, ti nha, ini ci al men te, a fi na li da de de
pro du zir so ros con tra a pes te bu bô ni ca. Com a no me -
a ção de Oswal do Cruz para a Di re to ria-Ge ral de Sa ú -
de Pú bli ca, em 1903, o en tão tam bém cha ma do Insti -
tu to Man gui nhos foi con vo ca do para o co man do das
cam pa nhas e pro gra mas de sa ne a men to e con tro le
de do en ças na ci da de do Rio de Ja ne i ro, ba si ca men -
te, e no res tan te do ter ri tó rio na ci o nal.

Tra ta-se de en ti da de de Di re i to Pú bli co, vin cu la -
da ao Mi nis té rio da Sa ú de, e que, à con ta de sua
cons tru ti va e cen te ná ria atu a ção, trans for mou-se
num dos ma i o res pa tri mô ni os ci en tí fi cos e tec no ló gi -
cos do País e cen tro de re fe rên cia tam bém am pla -
men te uti li za do pela co mu ni da de in ter na ci o nal.

Em sín te se, de sem pe nha fun ções es tra té gi cas
nas po lí ti cas de Esta do vol ta das para o aten di men to
das de man das só cio-sa ni tá ri as do País, a par de de -
sen vol ver pro gra mas de pon ta nos se to res de pes qui -
sa e de sen vol vi men to tec no ló gi co; de en si no em sa ú -
de, ciên cia e tec no lo gia; de pro du ção de bens e in su -
mos para a sa ú de; de ser vi ços de re fe rên cia em sa ú -
de; e de in for ma ção e co mu ni ca ção em sa ú de, ciên -
cia e tec no lo gia.

Para tan to, con ta com uma ex ten sa es tru tu ra,
com pre en den do, no Rio de Ja ne i ro, o Insti tu to Oswal -
do Cruz, a Esco la Na ci o nal de Sa ú de Pú bli ca, a Esco -
la Po li téc ni ca de Sa ú de Jo a quim Ve nân cio, a Casa de 
Oswal do Cruz, o Insti tu to de Tec no lo gia em Imu no bi o -
ló gi cos, o Insti tu to de Tec no lo gia em Fár ma cos, o
Insti tu to Na ci o nal de Con tro le de Qu a li da de, o Insti tu -
to Fer nan des Fi gue i ra, o Insti tu to de Pes qui sa Clí ni ca
Evan dro Cha gas, o Cen tro de Cri a ção de Ani ma is de
La bo ra tó rio, e o Cen tro de Infor ma ção Ci en tí fi ca e
Tec no ló gi ca.

Dis põe, ain da, do Cen tro de Pes qui sa Gon ça lo
Mo niz, de Sal va dor, Ba hia; do Cen tro de Pes qui sas
René Ra chou, de Belo Ho ri zon te; do Cen tro de Pes -
qui sa Aggeu Ma ga lhães, de Re ci fe; do Cen tro de Pes -
qui sa Leô ni das e Ma ria De a ne, de Ma na us; e do Insti -
tu to de Bi o lo gia Mo le cu lar do Pa ra ná, na Ca pi tal do
Esta do.

Con for me des cre ve o Pre si den te Pa u lo Mar chi -
o ri Buss, da Fun da ção Oswal do Cruz, a ins ti tu i ção
de mons trou, no ano a que se re fe re o do cu men to ora
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exa mi na do, “re no va do vi gor na pro du ção de co nhe ci -
men to ci en ti fi co e tec no lo gi as”. 

Ade ma is, deu con tri bu i ções à so ci e da de, na for -
ma de ser vi ços para o bem-es tar só cio-sa ni tá rio, pe -
los qua is bem me re ce o re co nhe ci men to na ci o nal e
in ter na ci o nal, este úl ti mo, na for ma da con ces são do
Prê mio Unes co de Ciên cia, em de zem bro úl ti mo.

Escla re ce, ain da, que as uni da des téc ni co-ci en -
tí fi cas da Fi o cruz re a li za ram, em 2002, 1.601 pro je tos 
de pes qui sa, di vul ga das em cer ca de mil pu bli ca ções
téc ni cas, ob ten do a pa ten te de seis dos seus pro du -
tos e mé to dos de fa bri ca ção. No pe río do, fo ram im -
plan ta dos o Pro gra ma de De sen vol vi men to Tec no ló -
gi co em Insu mos para a Sa ú de (PDTIS) e o Pro gra ma 
de De sen vol vi men to Tec no ló gi co em Sa ú de Pú bli ca
(PDTSP).

O pri me i ro, que en vol ve cer ca de 200 pes qui sa -
do res, pro du ziu mais de uma de ze na de pro je tos, en -
vol ven do va ci nas, me di ca men tos e bio-in se ti ci das. O
se gun do, além de im plan tar a Rede da Den gue, do en -
ça res pon sá vel por gran des epi de mi as nos úl ti mos
anos, de sen vol ve ou tros 19 im por tan tes pro je tos, en -
vol ven do 80 pro fis si o na is téc ni cos da Insti tu i ção.

As li nhas de pes qui sas con ta ram com 120 ci en -
tis tas, em di fe ren tes áre as, in clu in do a de ini ci a ção de 
236 alu nos, be ne fi ciá ri os de ins tru ção de alto ní vel.
No exer cí cio, fo ram for ma dos mais de 5.600 alu nos.
Fo ram 274 mes tres e dou to res; 3.020 cur sos egres -
sos das dis tin tas mo da li da des de pós-gra du a ção lato 
sen su; 2.376 dis cen tes de ní vel mé dio. O con jun to
das ati vi da des edu ca ci o na is man ti das pela Fi o cruz a
cre den ci am, por tan to, como “a ma i or for ma do ra de
re cur sos hu ma nos para a sa ú de”. 

De ve mos acres cen tar, por der ra de i ro, que a
Fun da ção Oswal do Cruz é res pon sá vel pela for ma -
ção de 20 mil agen tes de vi gi lân cia sa ni tá ria para
Esta dos e Mu ni cí pi os. É a prin ci pal for ne ce do ra de
bens e in su mos em sa ú de pú bli ca para o Sis te ma
Úni co de Sa ú de (SUS), res pon den do pela me ta de da
ofer ta de imu no bi o ló gi cos e por um ter ço das va ci nas
con su mi das no País. Fo ram lá fa bri ca das mais de 114 
mi lhões de do ses de va ci nas e um nú me ro su pe ri or a
1 bi lhão e 300 mi lhões de uni da des de pro du tos far -
ma cêu ti cos.

Em re su mo, o Re la tó rio de Ati vi da des da Fun -
da ção Oswal do Cruz, com pre en den do o exer cí cio de
2002, cons ti tui o fiel de mons tra ti vo da ex ce lên cia de
sua atu a ção no cam po da tec no lo gia da sa ú de, e de
sua no tá vel con tri bu i ção para o pro gres so da Ciên cia
e para a cor re ta com pre en são de sua re le vân cia.

Era o que tí nha mos 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, a Pro pos ta de Re for ma Tri bu tá ria, que se -
gue tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos sob o nº 41

(PEC nº 41), tem sus ci ta do gran des po lê mi cas e acir -
ra dos de ba tes nos di fe ren tes se to res da so ci e da de.

Entre os mu i tos te mas que cir cun dam re fe ri da
pro pos ta, e tem sido alvo de aca lo ra dos dis cur sos
nes ta casa, está a pre ten são da Pro pos ta de Re for ma 
Tri bu tá ria de li qui dar, de uma vez por to das, com a
cha ma da “Gu er ra Fis cal”.

Sr. Pre si den te, ocu po, hoje, esta tri bu na, para
tra zer à ba i la este im por tan te tema que, ao meu avi so, 
é de suma re le vân cia para o Bra sil e nem sem pre tem
tido o ade qua do tra ta men to.

Assis ti mos, no iní cio des se sé cu lo a in ten si fi ca -
ção de um fe nô me no que tem de man da do re fle xões
so bre o Di re i to Inter no de cada pais em face da nova
con jun tu ra in ter na ci o nal. 

Embo ra in ti ma men te re la ci o na do com a glo ba li -
za ção, tal fe nô me no, co nhe ci do como “Gu er ra Fis -
cal”, não é no vi da de para o Bra sil, aqui ocor ren do de
di ver sas ma ne i ras a um bom tem po, não só atra vés
de be ne fí ci os tri bu tá ri os, mas tam bém me di an te in -
cen ti vos fi nan ce i ros e cre di tí ci os.

E as sim tem sido com uma sé rie de pa í ses pe ri -
fé ri cos na bus ca por in ves ti men tos in ter na ci o na is.

Con tu do, ul ti ma men te, em fun ção das isen ções
de ICMS (im pos to so bre cir cu la ção de mer ca do ri as e
ser vi ços), con ce di das por vá ri os Esta dos-Mem bros, a 
“Gu er ra Fis cal” tem ocor ri do no pla no in ter no da nos -
sa Re pú bli ca, ou seja, Entre os Esta dos da Fe de ra -
ção, ge ran do con tro vér si as em tor no de sua le ga li da -
de e cons ti tu ci o na li da de.

O ICMS é um tri bu to tra di ci o nal men te fis cal e,
den tre os pre vis tos na com pe tên cia tri bu tá ria es ta du -
al pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, é o que tem ma -
i or peso nas re ce i tas de ri va das es ta du a is. No en tan -
to, este tri bu to vem sen do uti li za do como ins tru men to
de atra ção de in ves ti men tos, gra ças à re nún cia fis cal
à re ce i ta ori un da das ope ra ções de em pre sas que re -
sol vam se ins ta lar no Esta do.

Esta ope ra ção, por si mes ma e em prin cí pio,
nada tem de in cons ti tu ci o nal ou ile gal, pois é pre vis ta, 
atu al men te, nos arts. 176 a 179 do nos so Có di go Tri -
bu tá rio Na ci o nal e pe los ar ti gos 151, in ci so III e 155,
in ci sos VI e XII, alí nea g da nos sa Car ta Mag na. De
fato, “quem de tém o po der de tri bu tar, pode isen tar”.

O in ci so XII, alí nea g do art. 155 da Cons ti tu i ção
Fe de ral es ta be le ce com pe tir à Lei Com ple men tar “re -
gu lar a for ma como, me di an te de li be ra ção dos Esta -
dos e Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti vos e be ne fí ci -
os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga dos”. Na ver da -
de, este dis po si ti vo ex ce tua a re gra se gun do a qual
quem tem com pe tên cia para tri bu tar, tem com pe tên -
cia para isen tar.
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A Lei Com ple men tar nº 24/75 re gu la o modo
como são fe i tas es sas de li be ra ções, es ta be le cen do
para tan to a exis tên cia de con vê ni os en tre Esta dos e
Dis tri to Fe de ral, que de vem ser apro va dos pela una -
ni mi da de de les, no âm bi to do CONFAZ (Con se lho
Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria), no caso de con ces -
são de be ne fí ci os fis ca is.

O que vem ocor ren do, na prá ti ca, é que os Go -
ver na do res, des pre zan do a Lei Com ple men tar em
apre ço, e que foi re cep ci o na da em par te pela Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988, es tão con ce den do be ne fí ci os 
fis ca is sem ou vir os de ma is en tes fe de ra dos. Ou seja,
as isen ções de ICMS são con ce di das sem a una ni mi -
da de de to dos os Esta dos e, o que é pior, atra vés de
de cre tos ou mes mo atra vés de con tra tos en tre a en ti -
da de isen tan te e a em pre sas be ne fi ci a das. A nu vem
de mis té rio que re co bre o con te ú do de tais con tra tos
é, às ve zes, de tal en ver ga du ra que che ga a re co brir a 
quan ti da de de be ne fí ci os re ce bi dos por uma em pre -
sa ao se ins ta lar em cer to Esta do, dan do en se jo ao fe -
ri men to do prin cí pio da pu bli ci da de na Admi nis tra ção
Pú bli ca.

Além dis so, cum pre res sal tar – a guer ra fis cal –
se gun do ar gu men ta-se – vem pre ju di can do as fi nan -
ças es ta du a is e, con se qüen te men te, o ajus te fis cal,
bem como a pro vi são pú bli ca de bens e ser vi ços, mu i -
tos de les im por tan tes in su mos do pro ces so de pro du -
ção. Ade ma is, a guer ra fis cal – ale gam seus ini mi gos
– cria con fli tos en tre uni da des da Fe de ra ção e seus
re sul ta dos ten dem a con tra ri ar ob je ti vos de po lí ti cas – 
ne ces sa ri a men te na ci o na is – que vi sem ao de sen vol -
vi men to re gi o nal ou à des con cen tra ção da pro du ção. 

Au men tam as vo zes dos que sus ten tam que são 
ra rís si mos os caso em que se jus ti fi ca, do pon to de
vis ta na ci o nal, a con ces são do in cen ti vo es ta du al.

Dis cu te-se, tam bém, a per ver sa di nâ mi ca da
guer ra fis cal: após al gum tem po, com a ge ne ra li za ção 
dos be ne fí ci os fis ca is, com to dos os Esta dos con ce -
den do in cen ti vos se me lhan tes, es tes per dem seu po -
der de es tí mu lo e se trans for mam em me ras re nún ci -
as de ar re ca da ção. De um lado, em face da re du ção
ge ne ra li za da do peso da tri bu ta ção, as em pre sas
pas sam a es co lher sua lo ca li za ção so men te em fun -
ção das con di ções de mer ca do e de pro du ção, que in -
clu em a qua li da de da in fra-es tru tu ra e dos ser vi ços
pú bli cos ofe re ci dos. De ou tro, com o au men to das re -
nún ci as fis ca is, os es ta dos de me nor po der fi nan ce i ro 
per dem a ca pa ci da de de pro ver os ser vi ços de in -
fra-es tru tu ra de que as em pre sas ne ces si tam para
pro du zir e es co ar a pro du ção. As ba ta lhas da guer ra
fis cal, as sim, pas sam a ser ven ci das so men te pe los
es ta dos mais de sen vol vi dos, que têm ma i or po der fi -

nan ce i ro, sen do, por isso, ca pa zes de su por tar o ônus 
das re nún ci as e, ain da as sim, as se gu rar ra zoá vel
qua li da de dos ser vi ços pú bli cos.

Estu dos do Insti tu to Bra si le i ro de Di re i to Tri bu tá -
rio (IBPT) con clu í ram que na gran de ma i o ria das ve -
zes, o que faz uma em pre sa op tar pela es co lha de de -
ter mi na do Esta do não é um in cen ti vo fis cal, já que to -
dos têm ofe re ci do be ne fí ci os se me lhan tes nes ta
área. O que re al men te pesa na es co lha fi nal é a sor te
e a efi ciên cia ad mi nis tra ti va do lo cal es co lhi do. A sor -
te vem da lo ca li za ção ge o grá fi ca pri vi le gi a da, per to
de gran des mer ca dos de in te res se, her da da da fun -
da ção e co lo ni za ção; a efi ciên cia ad mi nis tra ti va é fru -
to de go ver nos atu an tes que do ta ram seus es ta dos
de boas con di ções em ter mos de in fra-es tru tu ra e
qua li da de de vida.

Sob a óti ca do Go ver no Esta du al, o Esta do qua -
se sem pre ga nha, mas so men te por de ter mi na do
tem po. Ao cer to, a atra ção para o ter ri tó rio do es ta do
de uma em pre sa cria em pre gos e, por tan to, ren da
adi ci o nal para os re si den tes do Esta do o que, do pon -
to de vis ta eco nô mi co é um bom ne gó cio para a uni -
da de. Con si de ran do o im pac to in di re to do em pre en di -
men to, até mes mo a fa zen da es ta du al pode, mais adi -
an te, sair ga nhan do.

Se gun do o Di re tor do Insti tu to Bra si le i ro de Di re -
i to Tri bu tá rio, até o mo men to o re sul ta do da cha ma da
“Gu er ra Fis cal” tem sido be né fi co para o Bra sil, no
sen ti do de des cen tra li zar o de sen vol vi men to na ci o -
nal, sa in do um pou co do eixo SP-RJ-MG, pro por ci o -
nan do cres ci men to das ou tras re giões que não ti -
nham como con cor rer de for ma igua li tá ria com ou tras
mais ri cas, mas re co nhe ce que é um pou co cedo para  
se ana li sar os re sul ta dos eco nô mi cos e so ci a is ad vin -
dos com as im plan ta ções de gran des em pre sas in ter -
na ci o na is (prin ci pal men te mon ta do ras de ve í cu los),
mas cer ta men te a ofer ta de em pre go au men ta e a re -
gião em que a em pre sa ins ta la-se de mons tra si na is
de de sen vol vi men to na gran de par te das ve zes.

Sr. Pre si den te, a PEC nº 41 mo di fi ca pro fun da -
men te a di nâ mi ca ar re ca da tó ria do ICMS para bus -
car, den tre ou tras co i sas, aca bar com a guer ra fis cal.

O ICMS, com a apro va ção da Re for ma Tri bu tá -
ria, será Fe de ra li za do, ou seja, o com ple xo de 27 di fe -
ren tes le gis la ções dos Esta dos se rão subs ti tu í dos por 
nor mas de ca rá ter na ci o nal. O ICMS será re gu la do
por lei com ple men tar e por re gu la men to edi ta do por
ór gão co le gi a do com pos to por re pre sen tan tes dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, sen do ve da da ado ção
de nor ma es ta du al au tô no ma.

No mes mo sen ti do, a Re for ma con tem pla a uni -
for mi za ção das alí quo tas do im pos to, que se rão em
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nú me ro má xi mo de cin co. O es ta be le ci men to de pa -
drões na ci o na is de alí quo ta será prer ro ga ti va do Se -
na do Fe de ral, ca ben do ao já men ci o na do ór gão co le -
gi a do dos Esta dos de fi nir a que mer ca do ria, bens ou
ser vi ços elas se rão apli ca das.

Tam bém, con so an te a Men sa gem nº 157 de
2003, ali nha da às di re tri zes de uni for mi za ção e sim -
pli fi ca ção, está a pro pos ta de ve da ção de con ces são
de be ne fí ci os e in cen ti vos fis ca is ou fi nan ce i ros que
con tri bu i rá, ao lado da uni for mi za ção nor ma ti va e de
alí quo tas do ICMS, para o fim da guer ra fis cal.

Por fim, con so an te a Re for ma, a tran si ção para
o novo mo de lo do ICMS será de fi ni da pela lei com ple -
men tar, fin can do ve da das a con ces são ou a pror ro ga -
ção de qua is quer be ne fí ci os ou in cen ti vos fis ca is ou
fi nan ce i ros atu al men te exis ten tes.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não po -
de ria de i xar de re co nhe cer que a po lí ti ca de isen ção
fis cal é, ao lon go pra zo, in sus ten tá vel. Sua fra gi li da de
é enor me.

A guer ra fis cal, de ri va da des sas isen ções, põe
em ris co o pac to fe de ra ti vo e as fi nan ças pú bli cas dos
Esta dos.

Por isso mes mo, a “Gu er ra Fis cal” tem sido ape -
dre ja da, e com ra zão, pela gran de ma i o ria dos es tu di o -
sos do Di re i to Tri bu tá rio, in te lec tu a is e po lí ti cos de peso. 

No en tan to, a isen ção fis cal tem sido, nos úl ti -
mos anos, o úni co meio de os Esta dos me no res atra í -
rem in ves ti men tos.

Mes mo com os to dos os de fe i tos que car re ga –
que fo ram aci ma enu me ra dos – e os efe i tos per ver sos
que oca si o na, a isen ção do ICMS tem sido, até o mo -
men to, im por tan te ins tru men to, e mu i tas ve zes o úni co,
ado ta do por Go ver na do res de Esta dos po bres para
atra ir in ves ti men tos pro du ti vos, so bre tu do in dús tri as.

É bom fri sar que os Go ver na do res não isen tam
por que que rem, mas sim, por ab so lu ta ne ces si da de e 
a “Gu er ra Fis cal” nada mais é do que uma con se -
qüên cia  de fal ta de po lí ti cas pú bli cas que con tem -
plem Esta dos e re giões mais po bres com in fra-es tru -
tu ra ade qua da.

É ne ces sá rio que, ao lado do com ba te à “Gu er ra 
Fis cal” seja di li gen ci a do me ca nis mos com pen sa tó ri -
os para os Esta dos mais po bres, como o é o meu
Esta do de Ro ra i ma e mu i tos ou tros si tu a dos no Nor te
e Nor des te.

São ne ces sá ri os pe sa dos in ves ti men tos em in -
fra-es tru tu ra, so bre tu do na re gião nor te e nor des te do 
País. Ocor ren do isso, as in dús tri as cer ta men te se
sen ti rão atra í das para in ves tir.

A Re for ma Tri bu tá ria do Go ver no peca jus ta -
men te por não pre ver me ca nis mos com pen sa tó ri os
su fi ci en te men te for tes para que os Esta do não fi quem 

com ple ta men te to lhi dos de ajus tar sua po lí ti ca fis cal à 
ne ces si da de de atra ção de em pre en di men tos pro du -
ti vos e a ge ra ção de em pre go.

Ao cer to, com o fim das isen ções e be ne fí ci os
fis ca is e fi nan ce i ros, as re giões mais po bres do País
es ta rão mais fora do mapa do de sen vol vi men to eco -
nô mi co do País, o que acen tu a rá as de si gual da des
re gi o na is e so ci a is. Isto con tra ria fron tal men te um dos 
ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca, es ta tu í do no
art. 3º, in ci so III da Cons ti tu i ção Fe de ral.

De fato, a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 pre vê,
aca nha da men te, que a União po de rá con ce der in cen -
ti vos fis ca is, re la ti vos a tri bu tos fe de ra is, vi san do a di -
mi nu i ção dos con tras tes in ter-re gi o na is.

Afi na do pelo mes mo di a pa são, pre vê o tex to da
Re for ma Tri bu tá ria a cri a ção de um Fun do Na ci o nal
de De sen vol vi men to Re gi o nal, for ma do com 2% do
pro du to da ar re ca da ção do im pos to de ren da (IR) e
so bre pro du tos in dus tri a li za dos (IPI). Estes re cur sos
se rão apli ca dos na re a li za ção de po lí ti ca vol ta da ao
cres ci men to de re giões ou zo nas me nos de sen vol vi -
das do País. Tal me di da é jus ti fi ca da – se gun do o Go -
ver no – pela ne ces si da de de cor ri gir gra vís si mos de -
se qui lí bri os re gi o na is sen do, por tan to, ne ces sá ri os
ins tru men tos que vi a bi li zem a cor re ção des se ce ná -
rio, es ta be le cen do me ca nis mos que pro mo vam um
novo equa ci o na men to das van ta gens com pa ra ti vas
para a re a li za ção de in ves ti men tos.

No en tan to, en ten do ex tre ma men te tí mi das es -
sas pro pos tas de com pen sa ção.

Sr. Pre si den te, se o Go ver no quer re al men te um 
de sen vol vi men to na ci o nal equi li bra do e a so lu ção de -
fi ni ti va para as de si gual da des so ci a is e re gi o na is, de -
ve ria en vi dar es for ços para isen tar ou di mi nu ir o IR e
IPI das em pre sas ins ta la das nos Esta dos po bres, ou
mes mo au men tar, para um per cen tu al ma i or, os 2%
pre vis tos para a ma nu ten ção do Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to.

Por fim, gos ta ria de di zer que a Re for ma Tri bu tá -
ria é me ri tó ria quan do bus ca aca bar com a “Gu er ra
Fis cal”, mas de i xa a de se jar nos me ca nis mos com -
pen sa tó ri os para os Esta dos po bres da Fe de ra ção, o
que, como já dis se mos, con tra ria os mais ca ros prin -
cí pi os de nos sa Cons ti tu i ção.

Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 35 
mi nu tos.)
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Ata da 120ª Ses são, Não De li be ra ti va,
em 12 de Se tem bro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Mão San ta, Ma gui to Vi le la, Val mir Ama ral e da Sra. Lú cia Vâ nia

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

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

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

So bre a mesa, pa re ce res que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PARECERES NºS 1.223 E 1.224, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 131, de 2001 (nº 2.366/2000, na Casa
de ori gem), que dis põe so bre o Dia Na ci -
o nal do Ido so.

PARECER Nº 1.223, DE 2003
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Re la to ra: Se na do ra Serys Slhes sa ren ko

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 131, de 2001
(Pro je to de Lei nº 2.366, de 2000, na ori gem), de au to -
ria do De pu ta do We lin ton Fa gun des, “dis põe so bre o
Dia Na ci o nal do Ido so”.

O ar ti go ina u gu ral do pro je to fixa o dia 1º de ou -
tu bro de cada ano para essa ce le bra ção. Seu pa rá -
gra fo úni co de ter mi na que aos ór gãos pú bli cos res -
pon sá ve is pela co or de na ção e im ple men ta ção da Po -
lí ti ca Na ci o nal do Ido so in cum be pro mo ver a re a li za -
ção e di vul ga ção de even tos que va lo ri zem a pes soa
do ido so jun to à so ci e da de.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor afir ma ser sua in ten -
ção su pe rar as con tro vér si as exis ten tes com res pe i to
à co me mo ra ção do dia do ido so. No Bra sil, ex tra-ofi ci -
al men te, tem-se fes te ja do a data em 27 de ou tu bro,
con quan to, sob os aus pí ci os da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das (ONU), te nha-se fi xa do o dia 1º de ou tu -
bro para ce le brar a efe mé ri de in ter na ci o nal men te,

data, aliás, re co nhe ci da pela Se cre ta ria de Esta do da
Assis tên cia So ci al.

O pro je to em exa me tem o ob je ti vo, pois, de es -
ta be le cer ofi ci al men te como dia do ido so a data re co -
nhe ci da in ter na ci o nal men te para esse fim.

No pra zo re gi men tal, a pro po si ção não re ce beu
emen das.

II – Aná li se

O cres ci men to do con tin gen te de ido sos, em
nú me ros ab so lu tos e como pro por ção da po pu la -
ção, tem ocor ri do, em es ca la mun di al, de ma ne i ra
iné di ta na his tó ria da hu ma ni da de. A esse res pe i to,
bas ta re cor dar que, de 1950 até os dias de hoje, a
es pe ran ça de vida ao nas cer au men tou de ze no ve
anos.

No Bra sil, onde se ali am in cre men to na es pe -
ran ça de vida e de crés ci mo na taxa de fe cun di da de, o
nú me ro de ha bi tan tes com ses sen ta anos ou mais
tem au men ta do, em ter mos ab so lu tos e pro por ci o na -
is, de for ma bas tan te sig ni fi ca ti va.

Se gun do in for ma ções da Fun da ção Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), em sua
pu bli ca ção Per fil dos Ido sos Res pon sá ve is pe los Do -
mi cí li os no Bra sil, edi ta da em 2002, com base nos da -
dos do úl ti mo cen so, o nú me ro de ido sos pas sou de
10,7 mi lhões de pes so as, em 1991, para 14,5 mi -
lhões, em 2000. No lap so de nove anos, pois, hou ve
um cres ci men to de 35,6%.

Ain da de acor do com a men ci o na da pu bli ca ção,
pro je ções for mu la das pelo IBGE in di cam que, man ti -
das as atu a is ten dên ci as das ta xas de fe cun di da de e
lon ge vi da de do País, o nú me ro de ido sos po de rá su -
pe rar os trin ta mi lhões de ha bi tan tes, no ano 2020.

A re le vân cia de mo grá fi ca as su mi da por esse
ator so ci al co lo ca a So ci e da de e o Esta do bra si le i ros
ante o im pe ra ti vo da im ple men ta ção de ações que
mo di fi quem as for mas cul tu ra is de com pre en são da
ve lhi ce e que, ao mes mo tem po, con tri bu am efe ti va -
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men te para a in te gra ção de con tin gen te po pu la ci o nal
cada vez mais ex pres si vo.

Re cor de mos que al guns es tu dos têm mos tra do
como os ido sos das na ções con tem po râ ne as cos tu mam
fi car à mar gem de es fe ras so ci a is de re co nhe ci da im por -
tân cia para a vida da so ci e da de. Afor tu na da men te, ao
mes mo tem po, têm-se di vul ga do re i te ra das ini ci a ti vas
que vi sam a pro por ci o nar de fe rên cia so ci al à ve lhi ce e a
con fe rir va lo ri za ção po si ti va às re pre sen ta ções so ci a is
de que as pes so as ido sas são ob je to.

É nes se con tex to que a ins ti tu i ção de um dia
para lem brar e ce le brar o ido so ga nha re le vo. De fato,
não há dú vi da de que os even tos co me mo ra ti vos des -
sa data con tri bu i rão, sig ni fi ca ti va men te, para dis se mi -
nar as ati vi da des so ci a is pró pri as da ve lhi ce e sen si -
bi li zar a po pu la ção para a im por tân cia de tais ati vi da -
des como par te da di ver si da de e ri que za da so ci e da -
de bra si le i ra.

Além dis so, as co me mo ra ções des sa data ga -
nha rão ain da ma i or re per cus são e re le vân cia ao es ta -
rem as so ci a das às ce le bra ções que lem bram in ter na -
ci o nal men te o dia dos ido sos.

Vis ta a ma té ria do ân gu lo das ga ran ti as cons ti -
tu ci o na is as se gu ra das aos ido sos, a ini ci a ti va in -
clui-se en tre as ações que dão cum pri men to às de ter -
mi na ções da Car ta Mag na que, em seu art. 230, ca -
put, in cum be a fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do do de -
ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do sua
par ti ci pa ção na co mu ni da de e de fen den do sua dig ni -
da de e bem-es tar.

Ante o ex pos to, tor na-se in con tes te a cons ti tu ci -
o na li da de ma te ri al da pro po si ção que as sim me re ce
a aco lhi da de to dos quan to par ti lham da idéia de va lo -
ri zar as pes so as ido sas.

No que se re fe re à cons ti tu ci o na li da de for mal,
não há obs tá cu lo que se opo nha à apro va ção do pro -
je to. Tam pou co há óbi ce quan to a sua ju ri di ci da de ou
res tri ção à téc ni ca le gis la ti va de que ele se re ves te.

III – Voto

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 131, de 2001, é
cons ti tu ci o nal e re gi men tal, bem como não apre sen ta 
pro ble mas no que tan ge à ju ri di ci da de e à téc ni ca le -
gis la ti va, mo ti vo por que so mos por sua apro va ção.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2003. – Edi son 
Lo bão, Pre si den te – Serys Slhes sa ren ko, Re la to ra 
– Anto nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta – Pa -
pa léo Paes – Sibá Ma cha do – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca –

Luiz Otá vio – Re nil do San ta na – João Ba tis ta Mot -
ta.

PARECER Nº 1.224, DE 2003
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Com fun da men to no art. 102, in ci so II, do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, vem ao exa me da
Co mis são de Edu ca ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 131, de 2001 (Pro je to de Lei nº 2.366, de 2000, na
Câ ma ra dos De pu ta dos). De au to ria do De pu ta do
We lin ton Fa gun des, a pro po si ção dis põe so bre o Dia
Na ci o nal do Ido so.

O ar ti go ina u gu ral do pro je to fixa o dia 1º de ou -
tu bro de cada ano para essa ce le bra ção. Seu pa rá -
gra fo úni co in cum be os ór gãos pú bli cos res pon sá ve is
pela co or de na ção e im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci -
o nal do Ido so de pro mo ver a re a li za ção e di vul ga ção
de even tos que va lo ri zem a pes soa do ido so jun to à
so ci e da de. O art. 2º da pro pos ta, por sua vez, es ta be -
le ce a cláu su la de vi gên cia da lei.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor afir ma ser sua in ten -
ção su pe rar as con tro vér si as exis ten tes com res pe i to à 
co me mo ra ção do dia do ido so. Se gun do ele, no Bra sil,
tem-se ce le bra do a data ex tra-ofi ci al men te em 27 de
ou tu bro, por ser o dia de São Vi cen te de Pa u lo, con si -
de ra do pela Igre ja Ca tó li ca o “Pai da Ca ri da de.”

To da via, con ti nua o au tor da pro po si ção, sob os
aus pí ci os da Orga ni za ção das Na ções Uni das
(ONU), fes te ja-se in ter na ci o nal men te o dia do ido so
em 1º de ou tu bro, “con for me in di ca do pela Se cre ta ria
de Esta do da Assis tên cia So ci al.”

O pro je to tem o ob je ti vo, pois, de fi xar como dia
do ido so a data re co nhe ci da in ter na ci o nal men te para
esse fim.

No pra zo re gi men tal, a pro po si ção não re ce beu
emen da.

II – Aná li se

Em todo o mun do, a po pu la ção de ido sos tem
as su mi do sig ni fi ca ti va im por tân cia, prin ci pal men te
em ra zão do con tí nuo au men to de seu con tin gen te.
Se gun do o Per fil dos Ido sos Res pon sá ve is pe los Do -
mi cí li os no Bra sil, pu bli ca do pelo Insti tu to Bra si le i ro
de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE) em 2002, pro je ções 
for mu la das por es pe ci a lis tas in di cam que, em 2050, a 
po pu la ção mun di al de ido sos al can ça rá 1,9 bi lhão,
mon tan te equi va len te ao das pes so as com ida de en -
tre zero e ca tor ze anos.

27050 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL488     



Ain da de acor do com a ci ta da pu bli ca ção, no Bra -
sil, con si de ra da a con ti nu i da de das ten dên ci as das ta -
xas de fe cun di da de e lon ge vi da de da po pu la ção, as
es ti ma ti vas pre vê em que, em 2020, o nú me ro de ido -
sos ex ce de rá trin ta mi lhões de pes so as e re pre sen ta rá 
apro xi ma da men te 15% da po pu la ção bra si le i ra.

Por isso, toma-se im pres cin dí vel o Esta do re di -
men si o nar as po lí ti cas pú bli cas vol ta das para o aten di -
men to das pes so as ido sas e es tru tu rar seus ser vi ços
para as mu dan ças que ce le re men te se apro xi mam. Ao
mes mo tem po, é im pe ra ti vo con fe rir novo pa drão de
va lor às pes so as ido sas, ob je to de dis cri mi na ção em
nos sa so ci e da de com acen tu a da fre qüên cia.

A pro po si ção em exa me, ao ins ti tu ir na ci o nal -
men te o dia da pes soa ido sa, con tri bu i rá sig ni fi ca ti va -
men te para au men tar a es ti ma so ci al des sas pes so -
as, uma vez que no pa rá gra fo úni co de seu art. 1º, re -
a li za e di vul ga even tos que va lo ri zem os ido sos, opor -
tu ni da de em que cer ta men te se di fun di rão as re le van -
tes con tri bu i ções que eles pro pi ci am à so ci e da de,
bem como sua im por tân cia para a vida so ci al.

Pa re ce-nos, con tu do, que a data pro pos ta para
essa co me mo ra ção não se afi gu ra a mais ade qua da
à tra di ção bra si le i ra. De fato, em 1º de ou tu bro fes te -
ja-se o Dia Inter na ci o nal do Ido so, em bo ra, no Bra sil,
há dé ca das, a ce le bra ção do dia do ido so trans cor ra
no dia 27 de se tem bro.

Re cor de mos que esta Casa apro vou o Pro je to
de Lei do Se na do nº 513, de 1999, que ins ti tu ía o
Dia Na ci o nal do Ido so em 27 de se tem bro de cada
ano. Re me ti da à Câ ma ra dos De pu ta dos 16 de de -
zem bro de 1999, a pro po si ção foi ar qui va da na que -
la Casa.

Entre nós, as co me mo ra ções do dia do ido so
co me ça ram em São Pa u lo, ten do sido ce le bra do pela
pri me i ra vez pela ins ti tu i ção de as sis tên cia so ci al de -
no mi na da Lar de Ido sos Lu i za de Ma ril lac no dia 27
de se tem bro de 1963.

Essa é a data da co me mo ra ção do even to em
pa u ta em todo o Bra sil, onde os fes te jos têm por base, 
pre do mi nan te men te, o cos tu me e a tra di ção. Em al -
guns es ta dos e mu ni cí pi os, po rém, o dia 27 de se tem -
bro foi ins ti tu í do como Dia do Ido so me di an te nor ma
ju rí di ca. Esse é o caso do Esta do do Espí ri to San to,
por in ter mé dio da Lei nº 3.744, de 19 de ju nho de
1985; do Dis tri to Fe de ral, Lei nº 1.479, de 17 de ju nho
de 1997; do Mu ni cí pio de Belo Ho ri zon te, Lei nº 8.082, 
de 22 de se tem bro de 2000; do Mu ni cí pio de Ipa tin ga,
Lei nº 1.806, 27 de se tem bro de 2000; e do Mu ni cí pio
do Rio de Ja ne i ro, Lei nº 2.373, de 9 de ou tu bro de
1995.

Ade ma is, os Mu ni cí pi os de Be lém e Por to Ale -
gre es ta be le ce ram le gal men te a Se ma na do Ido so, a

ser ce le bra da de 21 a 27 de se tem bro de cada ano,
me di an te a Lei nº 8.084, de 12 de se tem bro de 2001 e 
o De cre to nº 8.466, de 12 de se tem bro de 1984, res -
pec ti va men te.

Des sa for ma, te mos o en ten di men to de que a
pro po si ção em exa me é opor tu na, por quan to con tri -
bu i rá sig ni fi ca ti va men te para va lo ri zar os ido sos, con -
tin gen te cuja im por tân cia so ci al não é de vi da men te
re co nhe ci da pela so ci e da de bra si le i ra. Jul ga mos,
con tu do, ser im pres cin dí vel cor ri gir a im pro pri e da de
con ti da pelo pro je to, me di an te emen da a ser ofe re ci -
da pela Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, opi na mos pela apro va ção 
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 131, de 2001, com a
se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º, ca put, do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 131, de 2001 a se guin te re da ção:

“Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal
do Ido so, a ser ce le bra do no dia 27 de se -
tem bro de cada ano.”

Sala da Co mis são, 2 de se tem bro de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha, Re -
la tor – Flá vio Arns – Du ci o mar Cos ta – He lo í sa He -
le na – Hé lio Cos ta – Ma gui to Vi le la – Val dir Ra upp
– Ger son Ca ma ta – De mós te nes Tor res – Re nil do
San ta na – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima – Pa -
pa léo Paes – Ju vên cio da Fon se ca.

TEXTO CONSOLIDADO – CE

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 131, DE 2001

Dis põe so bre o Dia Na ci o nal do Ido so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Ido so, a

ser ce le bra do no dia 27 de se tem bro da cada ano.
Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos pú bli cos res pon sá -

ve is pela co or de na ção e im ple men ta ção da Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so fi cam in cum bi dos de pro mo ver a
re a li za ção e di vul ga ção de even tos que va lo ri zem a
pes soa do ido so jun to à so ci e da de.

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

Sala da Co mis são. – Se na dor Osmar Dias, Pre -
si den te – Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o

de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do
sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua
dig ni da de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re i to à
vida.
....................................................................................

DO CU MEN TO ANE XA DO NOS TER -
MOS DO ART. 250, PA RÁ GRA FO ÚNI CO,
DO RE GI MEN TO INTER NO.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 131, de 2001
(Pro je to de Lei nº 2.366, de 2000, na ori gem), de au to -
ria do De pu ta do Wel ling ton Fa gun des, “dis põe so bre
o Dia Na ci o nal do Ido so”.

O ar ti go ina u gu ral do pro je to fixa o dia 1º de ou -
tu bro de cada ano para essa ce le bra ção. Seu pa rá -
gra fo úni co de ter mi na que aos ór gãos pú bli cos res -
pon sá ve is pela co or de na ção e im ple men ta ção da Po -
lí ti ca Na ci o nal do Ido so in cum be pro mo ver a re a li za -
ção e di vul ga ção de even tos que va lo ri zem a pes soa
do ido so jun to à so ci e da de.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor afir ma ser sua in ten -
ção su pe rar as con tro vér si as exis ten tes com res pe i to
à co me mo ra ção do dia do ido so. Extra o fi ci al men te, no 
Bra sil, tem-se fes te ja do a data em 27 de ou tu bro, con -
quan to, sob os aus pí ci os da Orga ni za ção das Na ções 
Uni das (ONU), te nha-se fi xa do o dia 1º de ou tu bro
para ce le brar a efe mé ri de in ter na ci o nal men te, data,
aliás, re co nhe ci da como tal pelo Se cre ta ria de Esta do 
da Assis tên cia So ci al.

O pro je to em exa me tem o ob je ti vo, pois, de es -
ta be le cer ofi ci al men te como dia do ido so a data fi xa -
da in ter na ci o nal men te para esse fim.

No pra zo re gi men tal, a pro po si ção não re ce beu
emen das.

II – Aná li se

Em mo men tos di ver sos da his tó ria, a po si ção
so ci al ocu pa da pe las pes so as ido sas tem sido ma té -
ria de va ri a da dis tin ção, tan to no de cor rer do tem po,
quan to nas di fe ren tes so ci e da des hu ma nas.

Re co nhe ci das, em di fe ren tes mo men tos, como
de po si tá ri as da sa be do ria e da pru dên cia ou como
um peso para a fa mí lia ou a co mu ni da de (para dis tin -
guir dois ex tre mos), as pes so as ido sas con for mam
uma ca te go ria – a ve lhi ce – que não re pre sen ta ape -
nas um fato bi o ló gi co, mas, igual men te, uma iden ti da -
de so ci al men te cons tru í da.

Alguns es tu dos di fun di dos pela mí dia têm mos -
tra do como os ido sos das na ções con tem po râ ne as
fre qüen te men te fi cam à mar gem de es fe ras so ci a is
re co nhe ci da men te re le van tes para a vida da so ci e da -
de. Afor tu na da men te, ao mes mo tem po, tem-se di vul -
ga do re i te ra das ini ci a ti vas que vi sam a va lo ri zar a ve -
lhi ce e a con fe rir re le vân cia às re pre sen ta ções so ci a is 
de que as pes so as ido sas são ob je to.

É nes se con tex to que a ins ti tu i ção de um dia
para lem brar e ce le brar o ido so ga nha re le vo. De fato,
não há dú vi da de que os even tos co me mo ra ti vos des -
sa data con tri bu i rão sig ni fi ca ti va men te para dis se mi -
nar as ati vi da des so ci a is pró pri as da ve lhi ce e para
sen si bi li zar a po pu la ção para a im por tân cia de tais
ati vi da des como par te da di ver si da de e ri que za da so -
ci e da de bra si le i ra.

Além dis so, as co me mo ra ções des sa data ga -
nha rão ain da ma i or re per cus são e re le vân cia ao es ta -
rem as so ci a das às ce le bra ções que lem brem in ter na -
ci o nal men te o dia dos ido sos.

Nes se sen ti do, a pro po si ção é, quan to ao mé ri -
to, sem dú vi da, opor tu na, ra zão pela qual me re ce a
aco lhi da de to dos quan to par ti lham da idéia de va lo ri -
zar as pes so as ido sas.

No que se re fe re à cons ti tu ci o na li da de, não há
obs tá cu lo que se opo nha à apro va ção do pro je to.
Tam pou co há óbi ce quan to a sua ju ri di ci da de ou res -
tri ção à téc ni ca le gis la ti va de que ele se re ves te.

III – Voto

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 131, de 2001, é
cons ti tu ci o nal e re gi men tal, bem como não apre sen ta 
pro ble mas no que tan ge à ju ri di ci da de e à téc ni ca le -
gis la ti va, mo ti vo por que so mos por sua apro va ção.

Sala da Co mis são, – Ro meu Tuma, Re la tor.

PARECER Nº 1.225, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 110/2001 (nº
3.067/2001, na ori gem) do Tri bu nal de
Con tas da União que en ca mi nha có pia da 
De ci são nº 181/2001 (1ª Câ ma ra), re fe ren -
te a Au di to ria re a li za da no Mu ni cí pio de
Can de i as (BA) re la ti va à apli ca ção dos

27052 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL490     



re cur sos re ce bi dos a tí tu lo de Ro yal ti es
(TC nº 251.231/95-0).

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges

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 110/2001, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são nº 181/2001, 
(1ª Câ ma ra), re fe ren te a Au di to ria re a li za da no Mu ni -
cí pio de Can de i as (BA) re la ti va à apli ca ção dos re cur -
sos re ce bi dos a tí tu lo de Ro yal ti es.

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 de sig na do re la tor
o Se na dor Ade mir Andra de, que o de vol veu à Co mis -
são em 8 de mar ço de 2002, sem re la tó rio.

Em 11 de mar ço de 2002 foi de sig na do re la tor o
Se na dor Val mir Ama ral, que o de vol veu à Co mis são
em 18 de mar ço de 2002, tam bém 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 3 de ju lho de 2001, o TCU de ci diu aco -
lher as ra zões de jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pela
res pon sá vel (Srª Ma ria Angé li ca Ju ve nal Maia de
Qu e i roz) e man dou de vol ver à Pre fe i tu ra os au tos
dos pro ces sos que es ta vam sob exa me.

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

O caso em pa u ta, igual men te a tan tos ou tros, con -
duz a uma re fle xão so bre o cri té rio ado ta do pelo TCU
para en vio de pro ces sos ao exa me des ta co mis são.

Em nos so en ten di men to, ma té ri as des sa na tu -
re za não têm qual quer re le vân cia para nos sas atri bu i -
ções e não de ve ri am che gar a esta Co mis são para
for ma ção de um pro ces so em que, sim ples men te, o

TCU de ci de in for mar-nos que acor dou “aco lher as
jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pela res pon sá vel.”

Nos so pa re cer, por tan to, é pelo não co nhe ci men -
to da ma té ria com o con se qüen te en vio para ar qui vo.

Opi na mos, ain da, que seja ofi ci a do o TCU a uti -
li zar cri té ri os de re le vân cia na es co lha de pro ces sos a 
se rem en ca mi nha dos a esta co mis são, li mi tan do-se
ape nas a ca u sas sig ni fi ca ti vas.

Sala das Co mis sões, 13 de agos to de 2003. –
Ney Su as su na, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re la tor
– Ana Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama ral – Val mir
Ama ral – Efra im Mo ra is – João Ri be i ro – Le o mar
Qu in ta ni lha – João Ba tis ta Mot ta.

PARECER Nº 1.226, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 55/2002, (nº
1.875/2002, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 762/2002, re la ti va a Con -
sul ta for mu la da pelo en tão Mi nis tro de
Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So -
ci al, Se na dor Wal deck Orne las, acer ca da 
pos si bi li da de de se con tar ou não o pe -
río do de man da to ele ti vo como tem po de
ser vi ço pú bli co para fins de apo sen ta do -
ria no Re gi me Ge ral da Pre vi dên cia So ci -
al. (Tc-001.99-0)

Re la tor “Ad hoc”: Se na dor João Ba tis ta Mot 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 55/2002, do Tri bu nal de Con tas da União, 
que en ca mi nha có pia da De ci são nº 762/2002, re la ti -
va a Con sul ta for mu la da pelo en tão Mi nis tro de Esta -
do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, Se na dor Wal -
deck Orne las.

Na Con sul ta, o Sr. Mi nis tro so li ci ta po si ci o na -
men to do TCU so bre a re per cus são pre vi den ciá ria do
man da to ele ti vo dos Con gres sis tas ori un dos de em -
pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco no mia mis ta nas
três es fe ras de Go ver no.

Escla re ce, ain da, que a con tro vér sia gira em tor -
no da pos si bi li da de ou não de se con tar o tem po de
man da to ele ti vo como tem po de ser vi ço pú bli co para
fins de apo sen ta do ria no Re gi me Ge ral de Pre vi dên -
cia So ci al, tem po em vis ta que já foi con sa gra do pelo
TCU que o Insti tu to dos Con gres sis tas não é re gi me
pró prio de pre vi dên cia.
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O pro ces so che gou ao Se na do em 31 de ju lho
de 2002 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no dia 8
de agos to da que le mes mo ano.

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 3 de ju lho de 2002, “não co nhe cer da pre -
sen te con sul ta por não te rem sido pre en chi dos os re -
qui si tos de ad mis si bi li da de pre vis tos no art. 216 do
Re gi men to Inter no, vis to que não se tra ta de ma té ria
da com pe tên cia des te Tri bu 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.

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

O caso em pa u ta, com a de ci são de não co nhe -
cer, in se re-se no que po de ría mos cha mar de inú til ao
ob je to des ta Co mis são. Ma té ri as des sa na tu re za não
têm qual quer re le vân cia para nos sas atri bu i ções e
não de ve ri am che gar a esta Co mis são para for ma ção 
de um pro ces so.

Em face, por tan to, dis to e do con te ú do da de ci -
são do Tri bu nal, pro po mos que esta Co mis são não
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 e re co men de ao
TCU me lho rar o cri té rio de se le ção dos pro ces sos a
se rem en ca mi nha dos, res trin gin do ape nas aos que
de mons trem sig ni fi ca ti va re le vân cia eco nô mi ca, so ci -
al, ju rí di ca ou po lí ti ca.

Sala das Co mis sões, 6 de agos to de 2003. –
Ney Su as su na, Pre si den te – João Ba tis ta Mot ta,
Re la tor ad hoc – Ael ton Fre i tas – Du ci o mar Cos ta – 
Luiz Otá vio – Ger son Ca ma ta – Cé sar Bor ges –
Efra im Mo ra es – Ana Jú lia Ca re pa – Del cí dio Ama -
ral – João Ba tis ta Mot ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 131, de 2001 (nº 2.366/2000, na
Casa de ori gem), que dis põe so bre o Dia Na ci o nal
do Ido so, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá
pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is a fim de re -

ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com re fe -
rên cia aos Pa re ce res nºs 1.225 e 1.226, de 2003, li -
dos an te ri or men te, so bre os Avi sos nºs 110, de
2001, e 55, de 2002, a Pre si dên cia to ma rá as pro vi -
dên ci as ne ces sá ri as a fim de aten der às so li ci ta ções
con ti das em suas con clu sões. 

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

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 806, DE 2003

Re quer au di to ria do Tri bu nal de
Con tas da União so bre as con tas re la ti -
vas ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al.

Com fun da men to no dis pos to no art. 71, in ci -
so IV da Cons ti tu i ção Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia, que, ou vi do o Ple ná rio, seja so li ci ta da
au di to ria do Tri bu nal de Con tas da União so bre as
con tas pú bli cas re la ti vas ao Orça men to da Se gu ri -
da de So ci al, iden ti fi can do suas re ce i tas to ta is – in -
clu si ve as ori un das de trans fe rên cia do or ça men to
fis cal – e suas re a li za ções em des pe sas com a pre -
vi dên cia so ci al, as sis tên cia so ci al e sa ú de de seus
se gu ra dos, no se to res pú bli co e pri va do, no exer cí -
cio de 2002.

Jus ti fi ca ção

Não é re cen te a con tro vér sia a res pe i to dos da -
dos apre sen ta dos re la ti vos à ques tão pre vi den ciá ria,
seja no se tor pú bli co seja no âm bi to do re gi me ge ral
da pre vi dên cia so ci al. Di ver sas en ti da des e ins ti tu i -
ções ar re gi men tam, para suas pon de ra ções, su pos -
tos nú me ros ofi ci a is que, con tra di to ri a men te, po dem
sub si di ar ar gu men tos pró e con tra uma re for mu la ção
nos sis te mas. Che ga-se ao ab sur do que se so bre po -
rem te ses – ba se a das nas mes mas fon tes – em que
se che ga a quan ti fi ca ções de dé fi cit de 22 bi lhões de
re a is, como, tam bém se che ga a su pe rá vit de igual
gran de za; além da cons ta ta ção da hi pó te se de sal do
zero nas con tas.

Assim, no mo men to em que se de di ca à apre ci -
a ção da re for ma da pre vi dên cia do se tor pú bli co, com
o prin ci pal ar gu men to de com ela re a li zar-se jus ti ça
so ci al, co brin do gas tos ex ces si vos com quem mu i to
re ce be e dá pre ju í zo ao erá rio, e trans fe rin do para a
ca ma da me nos pri vi le gi a da.
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É  im pres cin dí vel que es tas aná li ses se jam sus -
ten ta das por da dos ve rí di cos. De ma ne i ra que so li ci to
esta ins pe ção pelo TCU, ao me nos nas con tas re la ti -
vas ao ano de 2002.

Sala das Ses sões, 12 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O re que ri -
men to lido será apre ci a do na Hora do Expe di en te da 
pró xi ma ses são.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 807, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Se cre tá rio
Espe ci al de Co mu ni ca ção de Go ver no e
Ges tão Estra té gi ca, da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, acer ca de pa tro cí nio, com ver -
ba de em pre sas pú bli cas, para fes ta de
co me mo ra ção do 20º ani ver sá rio da CUT.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, 1, do Re gi -
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 5º, § 
2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das ao
Se nhor Se cre tá rio Espe ci al de Co mu ni ca ção e Ges -
tão Estra té gi ca, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, in for -
ma ções so bre o pa tro cí nio, com re cur sos dos Cor re i -
os e da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, bem como o Ban co 
do Bra sil e a Pe tro bras, para as fes ti vi da des co me mo -
ra ti vas do 20º ani ver sá rio da Cen tral Úni ca dos Tra ba -
lha do res  CUT, con for me de nún cia pu bli ca da em no ti -
ciá rio do jor nal Fo lha de S.Pa u lo.

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 Admi nis tra ção in di re ta. No caso pre -
sen te, 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 Fo lha de S.Pa u lo, so -
bre o pa tro cí nio, com ver bas dos Cor re i os e da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, bem como o Ban co do Bra sil, e a
Pe tro bras, para as fes tas re a li za das pela Cen tral Úni -
ca de Tra ba lha do res. CUT, mo ti van do, in clu si ve, aber -
tu ra de pro ces so no Tri bu nal de Con tas da União, que
já di ri giu pe di do de in for ma ções às em pre sas pa tro ci -
na do ras.

Sala das Ses sões, 12 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 (Mão San ta) – 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, ofí ci os do Mi nis tro de Esta do do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or que
pas so a ler. 

São li dos os se guin tes

OFÍCIOS
DO MINISTRO  DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO EXTERIOR

Nº 163/2003, de 4 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 501,
de 2003, do Se na dor Pa u lo Octá vio.

Nº 164/2003, de 4 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 550,
de 2003, da Se na do ra Ro se a na Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – As in for ma -
ções fo ram en ca mi nha das, em có pia, aos re que ren tes.

Os re que ri men tos vão ao Arqui vo.

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

– Pro je to de 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 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;

– 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, do Esta do de Go iás.

Ten do sido apro va das ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

São os se guin tes os tex tos en ca mi -
nha dos à pro mul ga ção
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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 
de co mu ni ca ção – AGECOM, para ex plo -
rar ile gí vel 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. –
Osmar Dias, Pre si den te. – De mós te nes Tor res, Re -
la tor. – Pa pa léo Paes, Re la tor ad hoc.

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. –
Osmar Dias , Pre si den te. – De mós te nes Tor res, Re -
la tor. – Pa pa léo Paes, Re la tor ad hoc,.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 384, DE 2003

Alte ra o art. 31 da Lei Orgâ ni ca dos
Par ti dos Po lí ti cos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 9.096, de 19 de se tem -

bro de 1995 (Lei Orgâ ni ca dos Par ti dos Po lí ti cos), pas -
sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 31 ..................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. É ve da do ao par ti do

po lí ti co es ta be le cer con tri bu i ção obri ga tó ria
para os fi li a dos ocu pan tes de car gos de
qual quer na tu re za na Admi nis tra ção Pú bli -
ca. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O pro je to que ora apre sen ta mos tem por es co po
co i bir prá ti ca que, no nos so en ten di men to, cons ti tui
ver da de i ro abu so por par te de par ti do po lí ti co que in -
ten te no me ar ser vi do res não por cri té ri os pu ra men te
téc ni cos, como se ria re co men dá vel, mas por cri té ri os
po lí ti cos que en glo bem o ob je ti vo de exi gir, para au -
men tar as fi nan ças do par ti do, con tri bu i ção com pul só -
ria de seus fi li a dos lo ta dos na Admi nis tra ção Pú bli ca.

A pos tu ra ado ta da pelo Par ti do dos Tra ba lha do -
res no que tan ge à no me a ção de mi li tan tes, sim pa ti -
zan tes ou ali a dos para os car gos cor nis si o na dos do
ser vi ço pú bli co atin ge pro por ções de es cân da lo. Se -
gun do in for ma ções do Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, au to ri da de res pon sá vel 
pe las no me a ções no âm bi to fe de ral, es tas de vem so -
mar vin te e um mil car gos, re sul tan do para o par ti do
uma ar re ca da ção adi ci o nal, se gun do cál cu los da im -
pren sa, de apro xi ma da men te 30 mi lhões de re a is por
ano.

Escân da lo ma i or é ve ri fi car mos que o men ci o -
na do Esta tu to do PT, além de exi gir a re fe ri da con tri -
bu i ção, em ta be la pro gres si va de des con tos, de ter mi -
na ain da que o de ten tor do car go au to ri ze o dé bi to au -
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to má ti co des sa con tri bu i ção e au to ri ze o de par ta men -
to fi nan ce i ro da fon te pa ga do ra a for ne cer to das as in -
for ma ções ao Par ti do, bem como có pi as dos con tra -
che ques (art. 171, §§ 3º e 4º)

É um par ti do po lí ti co usan do a má qui na pú bli ca
em pro ve i to pró prio. Uma for ma trans ver sa de apro -
pri ar-se de re cur sos de toda a so ci e da de.

Ne nhu ma for ma de con tri bu i ção com pul só ria
nos pa re ce le gí ti ma, e de tal tipo de exi gên cia trans -
pa re ce um ca rá ter au to ri tá rio que não se har mo ni za
com os pos tu la dos nor te a do res do re gi me de mo crá ti -
co, sis te ma que toda Na ção ci vi li za da tem por mis ter
ado tar.

Cre mos que a pro i bi ção que pre ten de mos im -
por me di an te o pro je to por nós ofe re ci do terá, se
trans for ma do em lei, o mé ri to de co la bo rar para o
apri mo ra men to do Esta do de Di re i to, sem de i xar de
pre ser var a ques tão da au to no mia par ti dá ria, já que
ape nas es ta be le ce uma nor ma de ca rá ter ge ral,
como o são as ou tras nor mas com po nen tes da Lei
dos Par ti dos Po lí ti cos.

Espe ra mos, as sim, seja a ini ci a ti va aco lhi da pe -
los nos sos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 12 de se tem bro de 2003. –
José Jor ge.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.096,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre par ti dos po lí ti cos, re -
gu la men ta os arts. 17 e 14, § 3º, in ci so V,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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:
....................................................................................

TÍTULO III
Das Fi nan ças e Con ta bi li da de dos Par ti dos

CAPITULO I
Da Pres ta ção de Con tas

....................................................................................
Art. 31. É ve da do ao par ti do re ce ber, di re ta ou

in di re ta men te, sob qual quer for ma ou pre tex to, con tri -
bu i ção ou au xí lio pe cu niá rio ou es ti má vel em di nhe i -
ro, in clu si ve atra vés de pu bli ci da de de qual quer es pé -
cie, pro ce den te de:

I – en ti da de ou go ver no es tran ge i ros;

II – au to ri da de ou ór gãos pú bli cos, res sal va das
as do ta ções re fe ri das no art. 38;

III – au tar qui as, em pre sas pú bli cas ou con ces si -
o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, so ci e da des de eco no -
mia mis ta e fun da ções ins ti tu í das em vir tu de de lei e
para cu jos re cur sos con cor ram ór gãos ou en ti da des
go ver na men ta is;

IV – en ti da de de clas se ou sin di cal.

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

ESTATUTO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Apro va do pelo Di re tó rio Na ci o nal 

em 11 de mar ço de 2001

TÍTULO VI
Das Fi nan ças e Con ta bi li da de do Par ti do

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

CAPÍTULO II
Das Con tri bu i ções Obri ga tó ri as

....................................................................................
Se ção III – Da Con tri bu i ção Fi nan ce i ra dos Fi li a -

dos ocu pan tes de car gos ele ti vos e de con fi an ça  no
Le gis la ti vo e Exe cu ti vo

Art. 171. Fi li a dos ocu pan tes de car gos exe cu ti -
vos ou par la men ta res de ve rão efe tu ar uma con tri bu i -
ção men sal ao Par ti do, cor res pon den te a um per cen -
tu al do to tal lí qui do da res pec ti va re mu ne ra ção men -
sal, con for me ta be la pro gres si va a que se re fe re o art.
171 des te Esta tu to.

....................................................................................
§ 3º O de ten tor de car go ou fun ção no Exe cu ti vo

ou Le gis la ti vo de ve rá au to ri zar o de par ta men to fi nan -
ce i ro da fon te pa ga do ra a for ne cer to das as in for ma -
ções ao Par ti do, bem como for ne cer à te sou ra ria do
Par ti do có pia dos con tra che ques, có pia de leis ou de -
cre tos re fe ren tes à sua re mu ne ra ção.

§ 4º A con tri bu i ção fi nan ce i ra deve ser fe i ta obri -
ga to ri a men te por meio de dé bi to au to má ti co em con ta 
cor ren te ou em con sig na ção à Se cre ta ria de Fi nan -
ças da ins tân cia cor res pon den te, me di an te au to ri za -
ção es cri ta:

1. di ri gi da à Câ ma ra de Ve re a do res, Pre fe i tu ra,
Assem bléia Le gis la ti va, Câ ma ra dos De pu ta dos, para 
que o Par ti do te nha aces so à res pec ti va fo lha de pa -
ga men to;

2. ou tra, di ri gi da à ins ti tu i ção ban cá ria para dé bi -
to em con ta e ime di a ta trans fe rên cia à con ta cor ren te
do Par ti do.

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

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 13 27057    495ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Art. 173. A ta be la pro gres si va das con tri bu i ções
fi nan ce i ras, dos fi li a dos ocu pan tes de car gos ele ti vos
e de con fi an ça no Le gis la ti vo e Exe cu ti vo, a ser apro -
va da pelo Di re tó rio Na ci o nal, de ve rá ser ado ta da por
to das as ins tân ci as par ti dá ri as e so men te po de rá ser
al te ra da por de li be ra ção de, no mí ni mo, 60% dos
mem bros do pró prio Di re tó rio Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. As con tri bu i ções a que se re fe re
este ar ti go se rão pa gas di re ta men te pelo fi li a do à ins -
tân cia do mes mo ní vel ter ri to ri al do car go ocu pa do.
....................................................................................

(A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – De ci são Ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 385, DE 2003

Acres cen ta § 8º ao art. 15 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, e art. 22-C à 
Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, para
es ta be le cer a re du ção no per cen tu al de -
vi do ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS) e a isen ção par ci al da
con tri bu i ção pre vi den ciá ria para as em -
pre sas que con tra ta rem tra ba lha do res
com mais de cin qüen ta anos de ida de, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de

1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

“Art. 15 ..................................................
..............................................................
§ 8º Nos con tra tos de tra ba lho em que

fi gu rem, na con di ção de em pre ga dos, tra ba -
lha do res com ida de su pe ri or a cin qüen ta
anos, a alí quo ta a que se re fe re o ca put é
re du zi da para 2% (dois por cen to). (NR)”

Art. 2º A Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991,
pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te art. 22-C:

“Art. 22-C. As em pre sas que con tra ta -
rem ou man ti ve rem em seus qua dros tra ba -
lha do res com mais de cin qüen ta anos de
ida de fi cam isen tas do re co lhi men to das
con tri bu i ções para a Se gu ri da de So ci al, re -
la ti vas aos em pre ga dos que se en qua dra -
rem nes sa fa i xa etá ria.

Pa rá gra fo úni co. O be ne fí cio pre vis to
nes te ar ti go será con ce di do a re que ri men to
dos in te res sa dos, de vi da men te ins tru í do
com os do cu men tos com pro ba tó ri os da ma -

nu ten ção ou con tra ta ção de tra ba lha do res
na fa i xa etá ria pre vis ta no ca put.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no pri me i ro dia do 
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O de sem pre go atin ge di fe ren te men te os de si -
gua is. Ele é, jun to com os ele va dos ín di ces de vi o lên -
cia, ra zão de pre o cu pa ções para o le gis la dor, exi gin -
do pro pos tas que re du zam as dis tor ções do mer ca do
de tra ba lho e que re a ti vem a cri a ção de va gas. Nos sa
pre o cu pa ção, nes ta ini ci a ti va, está vol ta da para a
con di ção dos tra ba lha do res de meia-ida de.

Sem jus ti fi ca das ra zões, o mer ca do vem re du -
zin do a ab sor ção des ses tra ba lha do res, tro can do-os
por em pre ga dos mais jo vens e, qui çá, dis pos tos a tra -
ba lhar por me no res sa lá ri os. Para re du zir essa des -
van ta gem com pa ra ti va dos tra ba lha do res com mais
de cin qüen ta anos, es ta mos pro pon do a isen ção de
con tri bu i ções pre vi den ciá ri as a car go das em pre sas,
nos con tra tos com tra ba lha do res nes sa fa i xa etá ria, e
re du ção tam bém na alí quo ta do FGTS – Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço.

Sa be mos que a ques tão do em pre go de pen de
da re to ma da do de sen vol vi men to, que, por sua vez,
de pen de da re du ção dos ju ros pra ti ca dos no País.
Algu mas in jus ti ças pon tu a is, en tre tan to, po dem já ser
ata ca das me di an te in cen ti vos es pe cí fi cos. E o caso,
em nos so en ten di men to, de con ce der es tí mu los à
con tra ta ção e a ma nu ten ção de tra ba lha do res com
mais de cin qüen ta anos de ida de.

Esses tra ba lha do res não po dem nem me re cem
ser ali a dos do mer ca do de tra ba lho, pois de têm a ex -
pe riên cia ne ces sá ria à qua li da de da pro du ção e atu -
am ine ga vel men te com ma i or res pon sa bi li da de e in -
te res se na con ti nu i da de do em pre go. Por ou tro lado,
no ho ri zon te da vida des ses pro fis si o na is já há a ex -
pec ta ti va de apo sen ta do ria, que não deve ser frus tra -
da pe las exi gên ci as da con jun tu ra da pro du ção e do
tra ba lho.

Com a re du ção na alí quo ta do FGTS, para dois
por cen to, e a isen ção nas con tri bu i ções so ci a is, re la -
ti vas aos con tra tos que be ne fi ci am tra ba lha do res na
fa i xa etá ria ci ta da, da re mos às em pre sas uma ra zão
re le van te para evi tar qual quer dis cri mi na ção a eles.
Tra ta-se de uma “dis cri mi na ção po si ti va”, tema que
atu al men te é ob je to de inú me ras de man das e se afi -
gu ra ne ces sá ria para com pen sar al gu mas des van ta -
gens so ci a is e eco nô mi cas com pa ra ti vas, vi gen tes
en tre os di ver sos gru pos so ci a is.
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De qual quer for ma, a con ces são de in cen ti vos à
con tra ta ção e à ma nu ten ção de em pre gos é po si ti va.
Ela for ne ce es pa ço para no vas con tra ta ções, com re -
fle xos na jus ti ça so ci al e na ci da da nia dos tra ba lha do -
res. Em con se qüên cia, te re mos tam bém o au men to
da pro du ção, com au men to na dis po ni bi li da de de
bens e na ar re ca da ção de tri bu tos e con tri bu i ções.

Nos sa pro pos ta pre vê a vi gên cia dos in cen ti vos
com iní cio no pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro se -
guin te ao da apro va ção das nor mas. Evi ta mos, des se
modo, res tri ções quan to ao im pac to das isen ções no
or ça men to pre vi den ciá rio e quan to à re du ção no apo -
de de re cur sos do FGTS. O lap so de tem po pre vis to
cer ta men te per mi ti rá os even tu a is ajus tes fi nan ce i ros 
ne ces sá ri os.

Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
o apo io de nos sos Pa res para a apro va ção de nos sa
ini ci a ti va. Ela pode, sem dú vi da, re pre sen tar uma
opor tu ni da de de tra ba lho para inú me ros ci da dãos de
meia-ida de que hoje se en con tram de sa len ta dos com 
a fal ta de va gas e im pos si bi li ta dos de man ter uma
exis tên cia dig na.

Sala das Ses sões, 12 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212,
DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se -
gu ri da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te io 
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 SEGURIDADE SOCIAL

TÍTULO I
Con ce i tu a ção e Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is

Art. 1º ................................................................
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO IV
Da Con tri bu i ção da Empre sa

Art. 22. A con tri bu i ção a car go da em pre sa, des -
ti na da à Se gu ri da de So ci al, além do dis pos to no art.
23, é de:

I – 20% (vin te por cen to) so bre o to tal das re mu -
ne ra ções pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, no

de cor rer do mês, aos se gu ra dos em pre ga dos, em -
pre sá ri os, tra ba lha do res avul sos e au tô no mos que
lhe pres tem ser vi ços;

II – para o fi nan ci a men to da com ple men ta ção
das pres ta ções por aci den te do tra ba lho, dos se guin -
tes per cen tu a is, in ci den tes so bre o to tal das re mu ne -
ra ções pa gas ou cre di ta das, no de cor rer do mês, aos
se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:

a) 1% (um por cen to) para as em pre sas em cuja
ati vi da de pre pon de ran te o ris co de aci den tes do tra -
ba lho seja con si de ra do leve;

b) 2% (dois por cen to) para as em pre sas em
cuja ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de -
ra do mé dio;

c) 3% (três por cen to) para as em pre sas em cuja 
ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si de ra do
gra ve.

1º No caso de ban cos co mer ci a is, ban cos de in -
ves ti men tos, ban cos de de sen vol vi men to, ca i xas eco -
nô mi cas, so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in -
ves ti men to, so ci e da des de cré di to imo bi liá rio, so ci e -
da des cor re to ras, dis tri bu i do ras de tí tu los e va lo res
mo bi liá ri os, em pre sas de ar ren da men to mer can til,
co o pe ra ti vas de cré di to, em pre sas de se gu ros pri va -
dos e de ca pi ta li za ção, agen tes au tô no mos de se gu -
ros pri va dos e de cré di to e en ti da des de pre vi dên cia
pri va da aber tas e fe cha das, além das con tri bu i ções
re fe ri das nes te ar ti go e no art. 23, é de vi da a con tri bu -
i ção adi ci o nal de 2,5% (dois in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to) so bre a base de cál cu lo de fi ni da no in ci so I
des te ar ti go.

2º Não in te gram a re mu ne ra ção as par ce las de
que tra ta o § 8º do art. 28.

3º O Mi nis té rio do Tra ba lho e da Pre vi dên cia So -
ci al po de rá al te rar, com base nas es ta tís ti cas de aci -
den tes do tra ba lho, apu ra das em ins pe ção, o en qua -
dra men to de em pre sas para efe i to da con tri bu i ção a
que se re fe re o in ci so II des te ar ti go, a fim de es ti mu lar 
in ves ti men tos em pre ven ção de aci den tes.

4º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá, na for ma da
lei, ou vi do o Con se lho Na ci o nal da Se gu ri da de So ci -
al, me ca nis mos de es tí mu lo às em pre sas que se uti li -
zem de em pre ga dos por ta do res de de fi ciên cia fí si ca,
sen so ri al e/ou men tal, com des vio do pa drão mé dio.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e de ou tras pro vi -
dên ci as.
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Art.1º. ................................................................
...........................................................................
Art. 15. Para os fins pre vis tos nes ta lei, to dos os

em pre ga do res fi cam obri ga dos a de po si tar, até o dia
7 (sete) de cada mês, em con ta ban cá ria vin cu la da, a
im por tân cia cor res pon den te a 8 (oito) por cen to da re -
mu ne ra ção paga ou de vi da, no mês an te ri or, a cada
tra ba lha dor, in clu í das na re mu ne ra ção as par ce las de 
que tra tam os arts. 457 e 458 da CLT, e a gra ti fi ca ção
de Na tal a que se re fe re a Lei nº 4.090, de 13 de ju lho
de 1962, com as mo di fi ca ções da Lei nº 4.749, de 12
de agos to de 1965.

§ 1º Enten de-se por em pre ga dor a pes soa fí si ca 
ou a pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do ou de di re i to
pú bli co, da 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, que ad -
mi tir tra ba lha do res a seu ser vi ço, bem as sim aque le
que, re gi do por le gis la ção es pe ci al, en con trar-se nes -
sa con di ção ou fi gu rar como for ne ce dor ou to ma dor
de mão-de-obra, in de pen den te da res pon sa bi li da de
so li dá ria e/ou sub si diá ria a que even tu al men te ve nha
obri gar-se.

§ 2º Con si de ra-se tra ba lha dor toda pes soa fí si -
ca que pres tar ser vi ços a em pre ga dor, a lo ca dor ou
to ma dor de mão-de-obra, ex clu í dos os even tu a is, os
au tô no mos e os ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li ta res
su je i tos a re gi me ju rí di co pró prio.

§ 3º Os tra ba lha do res do més ti cos po de rão ter
aces so ao re gi me do FGTS, na for ma que vier a ser
pre vis ta em lei.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OFÍ CIO Nº 217/03-GLPSDB

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, ve nho in di car o Se na -

dor Álva ro Dias para o car go de Ti tu lar, em subs ti tu i -
ção ao Se na dor Le o nel Pa van, na Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to, des ti na da a in ves ti gar as su ces -
si vas e vi o len tas in va sões de ter ras, pra ti ca das pelo
cha ma do Mo vi men to dos Sem Ter ra – MST.

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 gi lio, Lí -
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Será fe i ta
a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Há ora do -
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa -
ren ko, por per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la.

A Se na do ra Serys Slhes sa ren ko é do Esta do de 
Mato Gros so do Sul, pelo Par ti do dos Tra ba lha do res.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, que
pre si de esta ses são, eu gos ta ria de fa zer uma cor re -
ção: sou Se na do ra por Mato Gros so.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – V. Exª é Se -
na do ra do Bra sil, in clu si ve do nos so Pi a uí.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na pró xi -
ma se ma na, pos si vel men te na se gun da-fe i ra ou ter -
ça-fe i ra, fa re mos, nes ta tri bu na, um re la to do III
Encon tro Ver de das Amé ri cas, re a li za do no Rio de Ja -
ne i ro, no qual fi ze mos a pa les tra de aber tu ra, as sim
como da vi si ta que fi ze mos ao Ater ro Sa ni tá rio de
Nova Igua çu, pela Fren te Par la men tar de De sen vol vi -
men to Sus ten tá vel e Agen da 21 Lo cal. Fa rei um re la to 
ain da de uma vi a gem que fi ze mos por pa í ses como
Espa nha, Ho lan da e Ale ma nha, com um gru po de
com pa nhe i ros bra si le i ros do co o pe ra ti vis mo de cré di -
to. Na pró xi ma se ma na, tra ta re mos des ses as sun tos
com pro fun di da de.

Ontem, foi re a li za da uma ses são es pe ci al, no
ple ná rio do Se na do da Re pú bli ca, des ti na da a ho me -
na ge ar Sal va dor Allen de pe los trin ta anos de sua mor -
te. Infe liz men te, não pude usar da pa la vra e pre ten do,
ago ra, ler ra pi da men te meu dis cur so. Antes, po rém,
Se na dor Mão San ta – que pre si de esta ses são, que é
um Se na dor ex tre ma men te ati vo, par ti ci pan te, sem pre
pre sen te às ses sões, pre si din do-as, dis cur san do,
apar te an do, sem pre mu i to aten to e li ga do –, peço a
for ça e o es for ço de to das as Srªs e Srs. Se na do res
para que se con si ga apro var um re que ri men to de mi -
nha au to ria, que tra mi ta nes ta Casa já há al gum tem -
po, para que se te nha a re a li za ção de uma ses são es -
pe ci al no dia 25 de no vem bro, con si de ra do o Dia Inter -
na ci o nal de Com ba te à Vi o lên cia con tra a Mu lher. Pre -
ci sa mos apro var esse re que ri men to, Se na dor-Pre si -
den te, para que essa ses são se re a li ze. Alguns di rão
tra tar-se ape nas de mais uma ses são. Não. É mais um
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com pro mis so que o Se na do da Re pu bli ca es ta rá cum -
prin do e, com ele, as su min do a res pon sa bi li da de ne -
ces sá ria para com as mu lhe res que so frem tan ta vi o -
lên cia, não só no Bra sil como no mun do.

Nes te mo men to, Se na dor Mão San ta, em vez
de ler o dis cur so, irei sim ples men te ler uma po e sia.
Peço a V. Exª, a to dos os Se na do res e a toda a po pu -
la ção que me ouve – em es pe ci al, os Se na do res –
que pres tem aten ção em cada pa la vra, em cada li nha
des sa po e sia, por que só pres tan do a aten ção vão re -
al men te com pre en der a gra vi da de da si tu a ção.

HOJE RECEBI FLORES...
Hoje re ce bi flo res!
Não é meu ani ver sá rio ou ne nhum ou -

tro dia  es pe ci al;
ti ve mos a nos sa pri me i ra dis cus são

on tem à no i te
 e 
ele me dis se mu i tas co i sas cru éis que

me 
ofen de ram de ver da de. 
Mas sei que está ar re pen di do e não as 

dis se a 
sé rio, 
por que ele me en vi ou flo res hoje.
Não é o nos so ani ver sá rio ou ne nhum

ou tro dia 
es pe ci al.
Ontem ele ati rou-me con tra a pa re de e 

co me çou a as fi xi ar-me.
Pa re cia um pe sa de lo, mas dos pe sa -

de los 
acor da mos e sa be mos que não é real.
Hoje acor dei che ia de do res e com gol -

pes em to dos 
la dos.
Mas eu sei que está ar re pen di do por -

que ele me 
en vi ou flo res hoje.
E não é São Va len tim ou ne nhum ou -

tro dia 
es pe ci al.
Ontem à no i te ba teu-me! e me ame a -

çou ma tar-me.
Nem a 
ma qui a gem ou as man gas com pri das

po de ri am 
ocul tar os cor tes e gol pes que me oca -

si o nou des ta 

vez.
Não pude ir ao em pre go hoje por que

não que ria 
que se aper ce bes sem.
Mas eu sei que está ar re pen di do por -

que ele me 
en vi ou flo res hoje.
E não era dia da mãe ou ne nhum ou tro 

dia.
Ontem à no i te ele vol tou a ba ter-me,

mas des ta 
vez foi mu i to pior.
Se con se guir de i xá-lo, o que vou fa -

zer? Como 
po de ria 
eu so zi nha man ter os meus fi lhos?
O que acon te ce rá se fal tar o di nhe i ro?

Te nho 
tan to medo dele!
Mas de pen do tan to dele que te nho

medo de o 
de i xar.
Mas eu sei que está ar re pen di do, por -

que ele me
en vi ou flo res hoje.
Hoje é um dia mu i to es pe ci al: É o dia

do meu 
fu ne ral.
Ontem fi nal men te con se guiu ma -

tar-me.
Ba teu-me até eu mor rer.
Se ao me nos ti ves se tido a co ra gem e

a for ça 
para o de i xar...
Se ti ves se pe di do aju da pro fis si o nal...
Hoje não te ria re ce bi do flo res!

Aju dem-nos, Srs. Se na do res! Aju dem-nos a
des co brir o au tor des se tex to. Aju dem-nos re a li zan -
do essa ses são es pe ci al. É uma gota d’água no oce -
a no da vi o lên cia con tra a mu lher, mas ela é im por -
tan te. Aju dem-nos a apro var esse re que ri men to,
para que evi te mos esse tipo de co i sa. 

Ci ta rei aqui só um dado – e te nho mu i tos: só no
meu Esta do, em fe ve re i ro de 1996, em um Mu ni cí pio
– não vou ci tar o Bra sil, por que é mais –, fo ram as sas -
si na das cin co mu lhe res por seus com pa nhe i ros – não 
foi por ne nhum es tra nho. Em Por tu gal – como eu dis -
se, não vou ci tar o Bra sil –, mor rem cin co mu lhe res
por mês ví ti mas de maus-tra tos! 
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Por isso, não po de mos de i xar que isso con ti nue.
É uma re a li da de mu i to tris te.

Para que se te nha res pe i to para com a mu lher é
bá si co que sin tam o amor que te mos para com elas,
já que de las nas ce mos...

Lido esse po e ma, fe i tos es ses co men tá ri os, eu
gos ta ria de pe dir aos Se na do res pre sen tes, ao Se na -
dor que pre si de esta ses são nes te mo men to, que, na
pró xi ma se ma na, fa ça mos um es for ço para apro var
esse re que ri men to. Alguns di zem que não é da ma i or
im por tân cia, mas po de mos tra zer da dos. Hoje, só li
uma po e sia, re al men te para sen si bi li zar, mas pos so
tra zer da dos que de mons tram quão gran de é a vi o lên -
cia con tra a mu lher no Bra sil: a vi o lên cia ca mu fla da, a
vi o lên cia que mar ca, que mata... E tão des ne ces sá -
ria! Para quê? Des ne ces sá ria! So mos igua is. A úni ca
di fe ren ça que faz com que essa vi o lên cia se acir re
con tra a mu lher é a for ça, e toda vi o lên cia vin da da
for ça tem que ser re cha ça da.

Por tan to, de i xo este ape lo para que, na pró xi ma
se ma na, apro ve mos esse re que ri men to de mi nha au to -
ria. E peço a sua for ça, Sr. Pre si den te, nes se sen ti do.

Como eu dis se ini ci al men te, on tem não con se -
gui fa lar du ran te a ses são es pe ci al pe los trin ta anos
da mor te de Sal va dor Allen de, e faço-o ago ra. 

Sal va dor Allen de é lem bra do pelo povo chi le no
como um po lí ti co que nun ca men tiu. Ve jam só, Srªs e
Srs. Se na do res, que lem bran ça bo ni ta: Sal va dor
Allen de nun ca men tiu! Nes ta ho me na gem sin ge la
que o Se na do Fe de ral do Bra sil pres tou on tem, 11 de
se tem bro de 2003, a esse he rói do povo la ti no-ame ri -
ca no, que re mos fri sar esta ca rac te rís ti ca ex tra or di ná -
ria des te lí der: Sal va dor Allen de nun ca men tiu. 

Na cam pa nha pre si den ci al de 1970, Sal va dor
Allen de anun ci ou que as suas pri me i ras me di das
como pre si den te do Chi le se ri am au men tar os sa lá ri -
os dos tra ba lha do res, con ge lar os pre ços dos gê ne -
ros de pri me i ra ne ces si da de, na ci o na li zar os ban cos
es tran ge i ros, es ta ti zar a pro du ção do co bre e os me i -
os de co mu ni ca ção e fa zer uma pro fun da re for ma
agrá ria no seu país. Enfim, Sal va dor Allen de se com -
pro me teu com as re i vin di ca ções his tó ri cas do povo
chi le no e pro me teu dar con cre ti tu de a to das elas.

Essas fo ram as ban de i ras que Sal va dor Allen de
e a Uni da de Po pu lar, que ele co man da va, er gue ram
du ran te sua cam pa nha ele i to ral. E es ses fo ram os
com pro mis sos que Sal va dor Allen de tra tou de cum prir
tão logo deu iní cio ao seu man da to, em aten di men to à
von ta de so be ra na do povo chi le no. Sem sub ter fú gi os,
sem men ti ras, sem va ci la ções. Cum prin do com as res -
pon sa bi li da des de um man da to que nas ceu sus ten ta -

do pe las lu tas e pela or ga ni za ção da po pu la ção chi le -
na, Sal va dor Allen de que ria fa zer a re vo lu ção den tro
de uma gran de es tra té gia de po der que ca rac te ri zou
como “A Via Pa cí fi ca para o So ci a lis mo!”

Há quem diga que Sal va dor Allen de foi um so -
nha dor. Di zem até al guns mais exa ge ra dos que Allen -
de foi um so nha dor ir res pon sá vel. Nos so en ten di men -
to é bem di fe ren te. Enten de mos que Sal va dor Allen de 
e seus pro je tos eco a ram pro fun da men te no co ra ção
do povo chi le no. Por isso, foi pos sí vel a ele sus ten tar
um pro je to de go ver no tão co ra jo so como o que pro -
pôs e pro cu rou exe cu tar.

Mas, Sr. Pre si den te, a his tó ria nos mos tra que
con tra as pro pos tas de Sal va dor Allen de, con tra
aque les so nhos de so be ra nia que eram os so nhos da
ma i o ria ab so lu ta do povo chi le no, na que le iní cio da
dé ca da de 70, con tra es ses so nhos se le van ta ram for -
ças po de ro sas, ca pi ta ne a das pelo go ver no nor -
te-ame ri ca no, pe los in te res ses ex clu den tes re pre sen -
ta dos pelo go ver no de Ri chard Ni xon e do seu lu -
gar-te nen te, o pre mi er Henry Kis sin ger, so man do-se
a to das as for ças re a ci o ná ri as que atu a vam no Chi le.

Ontem, em seu ar ti go no jor nal Fo lha de S.Pa u -
lo, o jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas, que é sem pre uma re -
fe rên cia para to dos nós, pela co e rên cia de suas po si -
ções, ca rac te ri za a tra ma ur di da pe los Esta dos Uni -
dos, pelo Pre si den te Ni xon, pelo pre mi er Kis sin ger
con tra o povo chi le no e con tra o go ver no de Sal va dor
Allen de como um dos gran des cri mes da po lí ti ca
ame ri ca na con tem po râ nea. Sim, se nho res, um dos
gran des cri mes da po lí ti ca ame ri ca na, que deve e
pre ci sa ser ca rac te ri za do como tal. Ao lem brar de
Allen de, não po de mos ca lar com re la ção aos seus al -
go zes, àque les que tra ma ram con tra a li ber da de do
povo chi le no, que con tri bu í ram para o des man te la -
men to da de mo cra cia chi le na, fa zen do com que
aque le país mer gu lhas se num re gi me de ter ror dos
mais vi ru len tos que já se viu nes ta Amé ri ca do Sul,
nes ta Amé ri ca La ti na.

A tra ma para a der ru ba da de Allen de, con for me
hoje está far ta men te do cu men ta do – on tem tam bém
e, ama nhã, com cer te za – foi fi nan ci a da pela Casa
Bran ca, mo ni to ra da pelo ma qui a vé li co Kis sin ger e
exe cu ta da pe los re pre sen tan tes dos se to res so ci a is
que ha vi am per di do po der e for tu na ante as de ci sões
re vo lu ci o ná ri as de Sal va dor Allen de. Fo ram as pres -
sões dos Esta dos Uni dos que, aba lan do a eco no mia
chi le na, aca ba ram por in vi a bi li zar o go ver no da Uni -
da de Po pu lar, o go ver no de Allen de

Da cri se or ques tra da pe los nor te-ame ri ca nos
para o gol pe mi li tar foi só um pas so. Em 11 de se tem -
bro de 1973, as For ças Arma das e os Ca ra bi ne i ros,
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co man da dos por Pi no chet, avan ça ram so bre o Pa lá -
cio de La Mo ne da. Tudo es ta va pre pa ra do para o as -
sal to ao po der e para que se en cer ras se de ma ne i ra
trá gi ca a ex pe riên cia so ci a lis ta no Chi le. Allen de in for -
mou aos gol pis tas que não re nun ci a ria e an tes de en -
fren tar o fogo ini mi go pro nun ci ou o seu úl ti mo dis cur -
so, um do cu men to his tó ri co to can te.

Tra ba lha do res de mi nha pá tria [dis se
Allen de nos mo men tos fi na is de sua vida],
te nho fé no Chi le e no seu des ti no. Si gam
vo cês, sa ben do que, mais cedo do que mu i -
tos ima gi nam, se abri rão as gran des ave ni -
das por onde ha ve rá de pas sar o ho mem li -
vre que cons tru i rá uma so ci e da de me lhor!
Viva o Chi le! Viva o povo! Vi vam os tra ba -
lha do res!

Fo ram as úl ti mas pa la vras de Allen de.

Allen de re sis tiu en quan to teve mu ni ção em sua 
arma. A vi tó ria epi só di ca de seus al go zes não con -
se guiu, to da via, tol dar a sua ima gem de go ver nan te
pro fun da e in ten sa men te com pro me ti do com seu
povo, com a luta do povo chi le no, com a luta mais
am pla de todo o povo des te con ti nen te la ti no-ame ri -
ca no que bus ca uma so ci e da de em que im pe re a
jus ti ça so ci al.

Sal va dor Allen de deve, sim, ser lem bra do como
um he rói do povo chi le no, como um he rói de to das es -
tas Amé ri cas tão ex plo ra das pe las na ções aqui he ge -
mô ni cas, que não têm va ci la do em re cor rer aos cri -
mes mais bru ta is, como foi o as sas si na to des se lí der,
no in tu i to de fa zer va ler seus in te res ses.

Len do os jor na is de on tem, vejo o pro fes sor Emir
Sa der fa zer uma ava li a ção da ex pe riên cia chi le na, do
gol pe so fri do por Allen de, afir man do o se guin te:

Uma trans for ma ção subs tan ci al do ca -
pi ta lis mo re quer, por tan to, a com bi na ção da
luta ins ti tu ci o nal com a cri a ção de uma
gran de for ça he ge mô ni ca al ter na ti va, apo i a -
da na gran de mas sa ex plo ra da e do mi na da
da po pu la ção, as so ci a da a um pro je to de
trans for ma ção que aten da aos in te res ses
des sa gran de ma i o ria e, ao mes mo tem po,
pro mo va a de mo cra cia eco nô mi ca, so ci al,
po lí ti ca e cul tu ral. Não bas ta a ma i o ria ele i -
to ral, mas a ma i o ria po lí ti ca, so ci al e cul tu ral 
tem que se ex pres sar tam bém no pla no ins -
ti tu ci o nal e ele i to ral, para ga nhar es pa ços
fun da men ta is para o gran de pro ces so trans -
for ma dor da so ci e da de.

É evi den te que a fal ta de uma me lhor ar ti cu la -
ção en tre os po vos que, na Amé ri ca La ti na, lu ta vam
e lu tam pela sua so be ra nia di an te das gran des na -
ções he ge mô ni cas, fa ci li tou e fa ci li ta que ocor res -
sem e ocor ram tra gé di as como as que vi ti ma ram o
go ver no de Allen de e se ma ni fes ta ram tam bém aqui
mes mo no Bra sil com o gol pe de 64, na Argen ti na,
no Uru guai, na Gu a te ma la, no Peru e em tan tos ou -
tros pa í ses des te con ti nen te até re cen te men te tão
amal di ço a do pe los gol pes mi li ta res. Fe liz men te, já
são de tris te me mó ria, mas pre ci sam ser lem bra dos
para que ja ma is vol tem a im pe rar na nos sa Amé ri ca
e em país al gum. Estão aí di an te de nós as in qui e ta -
ções por que pas sam a Co lôm bia e a Ve ne zu e la
como per ma nen tes fa to res de in tran qüi li da de.

A li ção que nos fica do gol pe con tra Allen de
deve nos im por a ne ces si da de de for ta le ce mos os
elos que, den tro das na ções des te con ti nen te, sus -
ten tam as ex pe riên ci as de mo crá ti cas que hoje se
mul ti pli cam em nos sa re gião. Pre ci sa mos for ta le -
cer aque las ini ci a ti vas, como no caso do Mer co sul, 
que apon tam para uma pro fun da so li da ri e da de
eco nô mi ca, po lí ti ca e cul tu ral en tre os po vos da
Amé ri ca do Sul e da Amé ri ca La ti na. Pre ci sa mos
ter cla ro qua is são nos sos ami gos e qua is são nos -
sos in te res ses. Pre ci sa mos ter cla ro qual é o nos so 
lado.

Nes te 11 de se tem bro de 2003, de ve mos re -
cor dar a fi gu ra de Sal va dor Allen de como um re fe -
ren ci al de dig ni da de e como uma per so na li da de
que sa cri fi cou a sua pró pria vida, acre di tan do que a
mi sé ria e a ex plo ra ção pre ci sam ser ba ni das do
dia-a-dia de to dos os po vos para que, aí, pos sa mos, 
sim, fa lar em jus ti ça, fa lar em li ber da de e lu tar mos,
como tan to so nhou esse bri lhan te bra si le i ro que foi
o nos so Di plo ma ta Sér gio Vi e i ra de Mel lo, na afir -
ma ção e na exis tên cia de uma só raça, a raça hu -
ma na, vi ven do em es pí ri to de har mo nia e so li da ri e -
da de. Aqui, a nos sa ho me na gem pro fun da e o nos -
so res pe i to pro fun do a Sér gio Vi e i ra de Mel lo. Te nho 
cer te za de que, à me di da em que man ti ver mos viva
a me mó ria de Sal va dor Allen de e de sua luta, te re -
mos mu i to mais mo ti va ção para cons tru ir mos esse
fu tu ro de dig ni da de.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na -
do res, esta sin ge la ho me na gem, re pro du zo aqui o po -
e ma que o po e ta Má rio Be ne det ti de di cou à me mó ria
de Allen de:

Allen de

Para ma tar o ho mem da paz
para gol pe ar seu sem blan te li vre de

pe sa de los
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ti ve ram que con ver ter-se em pe sa de lo.
Para ven cer o ho mem da paz
ti ve ram que re u nir to dos os ódi os
além dos aviões e dos tan ques.
Para aba ter o ho mem da paz
ti ve ram que bom bar deá-lo, trans for -

má-lo em cha ma,
por que o ho mem da paz era uma for ta -

le za.
Para ma tar o ho mem da paz
Ti ve ram que de sen ca de ar a fú ria da

guer ra.
Para ven cer o ho mem da paz
e ca lar sua voz mo des ta e pe ne tran te
ti ve ram que em pur rar o ter ror até o

abis mo
e ma tar mais, para con ti nu ar ma tan do.
Para aba ter o ho mem da paz
ti ve ram que as sas si ná-lo mu i tas ve zes
por que o ho mem da paz era uma for ta -

le za,
Para ma tar o ho mem da paz
ti ve ram que ima gi nar que era uma mul -

ti dão,
uma ar ma da, uma tro pa, uma bri ga da.
Ti ve ram que acre di tar que era um ou -

tro exér ci to,
mas o ho mem da paz era tão-so men te 

um povo
e ti nha em suas mãos um fu zil e um

man da to
e eram ne ces sá ri os mais tan ques,

mais ran co res
mais bom bas, mais aviões, mais in jú ri as
por que o ho mem da paz era uma for ta -

le za.
Para ma tar o ho mem da paz
para gol pe ar seu sem blan te li vre de

pe sa de los
ti ve ram que con ver ter-se em pe sa de lo.
Para ven cer o ho mem da paz
ti ve ram que afi li ar-se sem pre à mor te 
ma tar e ma tar mais para con ti nu ar ma -

tan do
e con de nar-se à so li dão blin da da
Para ma tar o ho mem que era um povo
Ti ve ram que fi car sem o povo.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – No bre Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko, o re que ri men to de V. Exª
para a re a li za ção de ses são so le ne do Con gres so já
tem a con cor dân cia da Mesa da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, de for ma que fa re mos pu bli car o re fe ri do re que ri -
men to para que cons te dos Ana is, caso a ses são não
ve nha a se re a li zar por mo ti vos da agen da do Con -
gres so Na ci o nal. Mas que ro di zer que há um avan ço,
pois o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu -
ta do João Pa u lo da Cu nha, en ca mi nhou ofí cio ao Pre -
si den te José Sar ney su ge rin do o dia 25 de no vem bro
pró xi mo e ain da in di cou as De pu ta das que re pre sen -
ta rão a Câ ma ra: De pu ta das La u ra Car ne i ro e Jan di ra
Feg ha li.

Ou tros sim, es ta mos so li dá ri os a V. Exª na de fe sa
da mu lher. Ontem, esta Casa co nhe ceu seu pro je to que
visa es ta be le cer o ano de 2004 como o ano de ho me na -
gem à mu lher. E como Deus es cre ve cer to por li nhas
tor tas, hou ve uma obs tru ção in te li gen te do Lí der do
PSDB, que quis de mons trar ao Go ver no que esta Casa
é so be ra na e, por tan to, ele usa rá to dos os ar ti fí ci os re gi -
men ta is para que o Go ver no seja sen sí vel no sen ti do de 
que não faça re for mas apres sa das, mas que re al men te
be ne fi ci em o povo e a so ci e da de bra si le i ra.

São os se guin tes o ofí cio re ce bi do e o
re que ri men to da Sra. Serys Slhes sa ren ko:

SGM/P 1781

Bra sí lia, 29 de agos to de 2003

Exmo. Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,

Em res pos ta ao Of. nº 416/2003-CN, in for mo
a Vos sa Exce lên cia que a Câ ma ra dos De pu ta dos
con cor da com a re a li za ção da ses são so le ne do
Con gres so Na ci o nal des ti na da a co me mo rar o Dia
Inter na ci o nal para Eli mi na ção da Vi o lên cia Con tra
a Mu lher, a re a li zar-se no dia 25 de no vem bro pró -
xi mo, às 10 ho ras e in di co as De pu ta das La u ra
Car ne i ro e Jan di ra Feg ha li para fa la rem como ora -
do ras na re fe ri da ses são.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
mi nha ex pres são de apre ço e con si de ra ção. – De pu -
ta do João Pa u lo Cu nha, Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos.
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REQUERIMENTO Nº     , DE 2003

Re quer a con vo ca ção de Ses são
Espe ci al con jun ta do Se na do Fe de ral e
da Câ ma ra dos De pu ta dos para co me mo -
rar o Dia Inter na ci o nal para Eli mi na ção
da Vi o lên cia Con tra a Mu lher

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do Art. 199 do Re gi -

men to Inter no, com bi na do com o Art. 53 do Re gi men -
to Co mum, a re a li za ção de Ses são Espe ci al, con jun ta 
(Câ ma ra e Se na do) no dia 25 de no vem bro de 2003,
às 10:00 ho ras, para co me mo ra ção do Dia Inter na ci o -
nal para Eli mi na ção da Vi o lên cia Con tra a Mu lher.

Jus ti fi ca ção

Esta so li ci ta ção jus ti fi ca-se no sen ti do de de -
mons trar que o Par la men to Bra si le i ro re a fir ma sua
dis po si ção de en vi dar es for ços con tra to das as for -
mas de vi o lên cia de gê ne ro, em bus ca de uma so ci e -
da de mais jus ta e har mô ni ca.

Sala das Ses sões, de 2003. – Serys slhes sa -
ren ko – Tião Vi a na –  Ge ral do Mes qui ta – Fá ti ma
Cle i de – Edu ar do Su plicy – Sibá Ma cha do – Ro -
meu Tuma – Alo í zio Mer ca dan te – José Agri pi no –
Pe dro Si mom.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do Esta -
do de Ro ra i ma.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pro nun cia o se guin te re cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou -
cos dias, o Bra sil in te i ro as sis tiu, por in ter mé dio da te -
le vi são, à mar cha dos pre fe i tos, aqui em Bra sí lia, para 
sen si bi li zar os De pu ta dos no que tan ge à re for ma tri -
bu tá ria que ain da está na Câ ma ra dos De pu ta dos. Fi -
ze ram isso de ma ne i ra pa cí fi ca, mos tran do à Na ção
uma re a li da de que mu i tos te i mam em des co nhe cer: é 
no Mu ni cí pio que o ci da dão mora – na rua tal, nº tal e
ba ir ro tal – e é lá onde es tão os pro ble mas de sa ú de,
edu ca ção, trans por te, mo ra dia. Assim, são os ve re a -
do res e os pre fe i tos os pri me i ros a se rem al can ça dos
pelo ci da dão co mum quan do há pro ble mas de qual -
quer na tu re za. 

No en tan to, a gran de im pren sa na ci o nal faz uma 
de fe sa tão vi o len ta e in con ce bí vel da União Fe de ral,
do Go ver no Fe de ral, como se só hou ves se pro ble mas 
nos Mu ni cí pi os. Leio ar ti cu lis tas im por tan tes que fa -
lam so bre gro tões, fa zen do re fe rên cia aos Mu ni cí pi os
do in te ri or do Bra sil; so bre o obs cu ran tis mo do Nor -

des te, Cen tro-Oes te e Nor te, com um com ple xo de
su pe ri o ri da de que não cabe mais em uma de mo cra -
cia que bus ca ser igua li tá ria e eli mi nar as de si gual da -
des re gi o na is. Mas isso tem que co me çar pe los Mu ni -
cí pi os. Não é pos sí vel eli mi nar as de si gual da des, se
con ti nu a rem exis tin do Mu ni cí pi os pa u pér ri mos pelo
Bra sil afo ra. Aliás, não é ape nas o Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te que têm Mu ni cí pi os po bres; te nho ou vi -
do Se na do res de gran des Esta dos como São Pa u lo,
Rio de Ja ne i ro e Mi nas Ge ra is re cla ma rem que seus
Mu ni cí pi os não são bem as sis ti dos.

Pen so, por tan to, que de ve ria ha ver uma in ver são
dos re cur sos na pi râ mi de, fi can do a ma i or par te nos
Esta dos e Mu ni cí pi os e a me nor na União, no Go ver no
Fe de ral, que te ria ape nas o pa pel de ela bo rar e su per -
vi si o nar a exe cu ção das po lí ti cas de sa ú de, edu ca ção,
mo ra dia, etc. Alguns ór gãos, como o Incra, são do nos
de ter ras em to dos os Esta dos, as sim como o Iba ma e
a Fu nai. Na ver da de, por tan to, o Go ver no Fe de ral de -
tém gran de par te das ter ras nes te País. Pre ci sa mos,
pois, mu dar essa re a li da de. E o Se na do, como a Casa
dos Esta dos, que, por sua vez, são com pos tos pe los
Mu ni cí pi os, pre ci sa in ver ter essa si tu a ção e dar aos
Mu ni cí pi os con di ções de me lhor ge ri rem os re cur sos
que re ce bem e, além dis so, te rem uma me lhor as sis -
tên cia por par te dos Esta dos e do Go ver no Fe de ral.
Não se pode co lo car o Mu ni cí pio, o ve re a dor ou o mu -
ní ci pe como os vi lões da his tó ria.

Por isso, Sr. Pre si den te, o meu pro nun ci a men to
na ma nhã de hoje é exa ta men te so bre essa sen sa ção 
que con si de ro boa, que não está, por as sim di zer, dis -
per sa no ar, não está sol ta como um aro ma, como um
ca lor, uma bri sa. Não! Os in dí ci os dela, ain da que se
re ve lem com len ti dão, são cada vez mais cla ros, mais
pal pá ve is, mais con cre tos. Ela me apa re ce, por ve -
zes, quan do leio os jor na is, quan do vi si to o in te ri or do
meu Esta do, quan do con ver so com ou tros Se na do -
res, ou com per so na li da des do mun do po lí ti co e em -
pre sa ri al que tra zem no tí cia dos seus pró pri os Esta -
dos.

Tal sen sa ção é a do sur gi men to dos Mu ni cí pi os
no ce ná rio po lí ti co e ad mi nis tra ti vo na ci o nal. E não
digo res sur gi men to, por que con si de ro que os Mu ni cí -
pi os nun ca fo ram for tes en tre nós – es tou ex ce tu an do, 
na tu ral men te, os Mu ni cí pi os re pre sen ta dos pe las ca -
pi ta is dos Esta dos. Re fi ro-me, sim, aos mais de cin co
mil Mu ni cí pi os bra si le i ros do in te ri or do País, das fa i -
xas li to râ ne as, mes mo aque las mais pró xi mas dos
gran des cen tros, mas que nem por isso de i xam de ser 
pe que nos. E aqui que ro dar uma ên fa se aos Mu ni cí pi -
os da fa i xa de fron te i ra des te imen so Bra sil.
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Cu ri o sa men te, o pro ble ma não está cons ti tu ci o -
nal men te afe i to às com pe tên ci as mu ni ci pa is, mas
tem mo ti va do uma ação po lí ti ca e ad mi nis tra ti va mais
in ci si va por par te das pre fe i tu ras e dos pre fe i tos: é o
pro ble ma do de sem pre go, que é dra má ti co e, nos úl ti -
mos anos, tem atin gi do pa ta ma res que, até en tão,
eram des co nhe ci dos pe los bra si le i ros. 

O de sem pre go é um mal que, hoje, se alas tra
por todo o ter ri tó rio bra si le i ro. Não faz dis tin ção en tre
gran des, mé di as ou pe que nas ci da des. A eco no mia
está es tag na da, não cres ce. O se tor pú bli co não pode 
gas tar por es tar cons tran gi do pela pe sa da dí vi da pú -
bli ca e pela ne ces si da de de hon rar mi ni ma men te o
ser vi ço des sa dí vi da.

Em de cor rên cia des sa con jun tu ra, há atu al men -
te, no País, oito mi lhões de de sem pre ga dos – pen so
até que este nú me ro já está ul tra pas sa do, Sr. Pre si -
den te. A taxa de de sem pre go aber to, cal cu la da pelo
IBGE nas prin ci pa is re giões me tro po li ta nas, che gou a 
13% da po pu la ção eco no mi ca men te ati va, em ju nho.

Nes se con tex to, mu i tas pre fe i tu ras têm se vis to
obri ga das a dar al gu ma res pos ta a seus mu ní ci pes
no que se re fe re a ini ci a ti vas de ge ra ção de em pre go
e de ren da. Isso, ape sar de os Mu ni cí pi os não dis po -
rem dos ins tru men tos de po lí ti ca eco nô mi ca, que fi -
cam sob res pon sa bi li da de da União, isto é, do Go ver -
no Fe de ral. Isso, ape sar de não dis po rem do ins tru -
men tal ins ti tu ci o nal e fi nan ce i ro de que dis põem as
Se cre ta ri as Esta du a is do Tra ba lho. Aliás, o ci da dão
co mum, o ele i tor, não dis tin gue, com cla re za, de que
uni da de fe de ra ti va é a com pe tên cia para tal ou qual
ação em de ter mi na da área. Che ga-se ao pon to, Sr.
Pre si den te – V. Exª que é mé di co –, de se dis cu tir se o
mos qui to da den gue é mu ni ci pal, fe de ral ou es ta du al.
O Go ver no Fe de ral co lo can do a cul pa no pre fe i to; e o
pre fe i to co lo can do a cul pa no Esta do. Ima gi ne, en tão,
como fica o ci da dão co mum do Mu ni cí pio, que tem
pro ble mas e quer vê-los re sol vi dos. E a au to ri da de
mais pró xi ma de quem pode co brar é, sem dú vi da ne -
nhu ma, o pre fe i to.

Então, por con ta prin ci pal men te do au men to de
de sem pre go e da pres são dos mu ní ci pes, vá ri os pre -
fe i tos, com mu i ta cri a ti vi da de, com mu i to em pe nho,
em mu i tos Mu ni cí pi os, si tu a dos em vá ri os Esta dos
bra si le i ros, têm sa í do a cam po para fa zer o pos sí vel
com os re cur sos com que po dem con tar. A men ta li da -
de de es pe rar do Go ver no Fe de ral, de es pe rar do Go -
ver no Esta du al, a men ta li da de se gun do a qual os Mu -
ni cí pi os são me ros re cep to res de po lí ti cas pú bli cas
de ini ci a ti va da União e dos Esta dos vai ce den do lu -
gar, pa u la ti na men te, a uma nova men ta li da de, se gun -
do a qual os Mu ni cí pi os de vem ser agen tes de seu

pró prio de sen vol vi men to. Tudo na me di da do pos sí -
vel, é cla ro.

São pro gra mas de in cen ti vo ao co o pe ra ti vis mo,
de tre i na men to pro fis si o nal, de eco no mia so li dá ria.
Há, in clu si ve, pre fe i tu ras usan do par te do or ça men to
mu ni ci pal para mon tar pro gra mas de mi cro cré di to.

Sr. Pre si den te, que ro ape nas acres cen tar que
es pe ro mu i tos bons efe i tos des sa vi ta li za ção dos Mu -
ni cí pi os, do des per tar das ad mi nis tra ções mu ni ci pa is
para o re le van tís si mo pa pel que têm a de sem pe nhar
no re gi me fe de ra ti vo bra si le i ro.

O povo bra si le i ro, ao lon go de sua his tó ria,
tem-se ca rac te ri za do por cer ta apa tia em re la ção à
vida e aos ne gó ci os da sua co mu ni da de. Cos tu ma -
mos dar mu i to mais aten ção às ques tões de abran -
gên cia na ci o nal do que àque las lo ca li za das, as ques -
tões do dia-a-dia da es fe ra mu ni ci pal, que afe tam a
ro ti na do ci da dão, que têm efe i to di re to e ime di a to so -
bre a sua vida. Em ou tros po vos, como o nor te-ame ri -
ca no, faz-se ami ú de crí ti cas no sen ti do opos to: de
que são tão ab sor vi dos em suas co mu ni da des lo ca is,
que pres tam es cas sa aten ção ao que ocor re em seu
país e no mun do. Quer di zer, o ci da dão vive tão em
fun ção dos seus pro ble mas mu ni ci pa is que fica de sa -
ten to aos pro ble mas na ci o na is e mun di a is, o que é
mais ló gi co. Seja como for, o que não se pode cri ti car
nos nor te-ame ri ca nos é a fal ta de vi ta li da de cí vi ca.

A mim me pa re ce que mu i tas das vir tu des cí vi -
cas es tão li ga das a essa ca pa ci da de de par ti ci par da
vida da co mu ni da de lo cal, de co brar das au to ri da des
mu ni ci pa is, mas tam bém de con tri bu ir com a quo ta de 
que cada um é ca paz. É esse in te res se no Mu ni cí pio,
na ci da de, no ba ir ro, que vejo, cada vez mais, cres -
cen do no seio de nos so povo.

To mei o de sem pre go, que é a ques tão ur gen te
do mo men to, que efe ti va men te tem mo bi li za do as
pre fe i tu ras, como exem plo de um pro ble ma que tem
em pur ra do vá ri os Mu ni cí pi os para o ca mi nho da
ação. Mas esse mo vi men to que es tou ten tan do des -
cre ver vai mais além des sa ou de ou tra ques tão; é
uma ten dên cia de com por ta men to po lí ti co.

Te nho ex pec ta ti va de que o pa pel de sem pe nha -
do pe los Mu ni cí pi os pos sa cres cer ain da mais. No dia
em que re sol ver mos fa zer uma re for ma fis cal no Bra -
sil, com a re de fi ni ção da di vi são do bolo tri bu tá rio en -
tre os en tes da Fe de ra ção e com re de fi ni ção de atri -
bu i ções pú bli cas, es pe ro que ma i or par ce la tan to de
re cur sos quan to de res pon sa bi li da des seja des ti na da 
aos Mu ni cí pi os, por que, hoje, só es tão sen do atri bu í -
das res pon sa bi li da des. Há até sor te io para fis ca li zar
Mu ni cí pi os, mas não para fis ca li zar ins ti tu i ções que
re ce bem di nhe i ro do ser vi ço pú bli co ou para fis ca li zar 
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ONGs que fo ram ao Pre si den te pe dir fa ci li da des para
ob ter re cur sos pú bli cos sem bu ro cra cia.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Já lhe da rei o apar te, Se na dor Ma gui to Vi le la.

É pre ci so, sim, Sr. Pre si den te, dar mos, no Se na -
do, uma vi ra da nes sa ques tão, co lo can do o Mu ni cí pio 
em pri me i ro lu gar, os Esta dos em se gun do lu gar e a
Fe de ra ção em úl ti mo lu gar.

A Fe de ra ção deve ocu par, sim, o lu gar de fis ca li -
za do ra, nor ma ti za do ra das po lí ti cas, res pon sá vel
pela uni da de na ci o nal, pela so be ra nia na ci o nal, mas
nun ca a de exe cu to ra de obras mu ni ci pa is e de obras
es ta du a is. Esse deve ser o pa pel do Mu ni cí pio. Espe -
ro que, no dia em que fi zer mos a re for ma tri bu tá ria
ade qua da, pos sa mos dar a fe i ção de que o Mu ni cí pio
pre ci sa.

O Mu ni cí pio de ve ria ser a es co la cí vi ca de to dos 
os bra si le i ros, o lu gar onde apren de mos a fa zer po lí ti -
ca no sen ti do am plo, a con vi ver com nos sos con ci da -
dãos, a exi gir o que é nos so, a ce der o que não nos
per ten ce, a re par tir, a so mar es for ços, a evo lu ir mo ral
e po li ti ca men te.

Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, so li ci tei este apar te por que en -
ten do que o pro nun ci a men to de V. Exª é mu i to im por -
tan te, mo men to so e ex tre ma men te atu al. Esta mos
dis cu tin do a re for ma tri bu tá ria para todo o País. Os
Mu ni cí pi os bra si le i ros têm de ser re al men te con tem -
pla dos para po de rem re sol ver ou mi ni mi zar seus pro -
ble mas. V. Exª dis se bem: to dos os pro ble mas do Bra -
sil re si dem nas ci da des bra si le i ras. E os pre fe i tos não
têm como re sol vê-los, por que re ce bem min gua dos
re cur sos para ad mi nis trar os seus res pec ti vos Mu ni -
cí pi os. Eu fiz o pri me i ro pro nun ci a men to, nes te Se na -
do, an tes mes mo da re for ma, cha man do a aten ção do 
País para este fato. Se qui ser mos re sol ver os pro ble -
mas do País te mos que dar con di ções a to dos os pre -
fe i tos bra si le i ros de re sol ver os pro ble mas de seu Mu -
ni cí pio. Dan do con di ções a to dos os pre fe i tos, os pro -
ble mas dos Mu ni cí pi os se rão re sol vi dos e, con se -
qüen te men te, os do Bra sil: ha bi ta ção, es go to, água
tra ta da, as fal to, ener gia elé tri ca, edu ca ção, sa ú de e
se gu ran ça pú bli ca. Se cada pre fe i to re sol ver os pro -
ble mas da sua ci da de, o Bra sil terá to dos os seus pro -
ble mas re sol vi dos. É isso que pre ci sa mos en ten der. V. 
Exª cha ma a aten ção para um fato im por tan tís si mo:
uma obra para o Go ver no Fe de ral cus ta X, para o Go -

ver no Esta du al qua se o mes mo X, mas para o Go ver -
no Mu ni ci pal é a me ta de de X. Qu al quer Pre fe i to faz
qual quer obra pela me ta de do va lor gas to pelo Esta do 
ou pela União. Então, é uma for ma de ba ra te ar cus -
tos, re sol ver pro ble mas e ge rar em pre gos nos Mu ni cí -
pi os. V. Exª está de pa ra béns pelo im por tan te pro nun -
ci a men to que faz. Te mos que fa zer uma re for ma tri bu -
tá ria que con tem ple os Mu ni cí pi os e tire os pre fe i tos
des sa si tu a ção caó ti ca de ad mi nis tra ção pú bli ca. Há
pou cos dias, vi e ram a Bra sí lia mi lha res de pre fe i tos
para de nun ci ar a si tu a ção di fí cil em que se en con tram 
qua se to das as pre fe i tu ras. É ló gi co que as pre fe i tu ras 
das ca pi ta is e das gran des ci da des não es tão ten do
tan tos pro ble mas quan to as de Mu ni cí pi os de pe que -
no e mé dio por te. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men -
to!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Se na dor Ma gui to Vi le la, agra de ço a V. Exª pelo
apar te. V. Exª tem ex pe riên cia ad mi nis tra ti va, foi go -
ver na dor do im por tan te Esta do de Go iás e co nhe ce
de per to os pro ble mas dos Mu ni cí pi os. Aliás, todo ci -
da dão os co nhe ce, por que mora no Mu ni cí pio. O que
fal ta é a sen si bi li da de po lí ti ca e téc ni ca para mu dar
esse qua dro e, efe ti va men te, in ver ter a prá ti ca da
União de con cen trar tudo em suas mãos, co lo can do
os pre fe i tos re féns de con vê ni os.

Te nho a es pe ran ça fun da da de que o Pre si den -
te Lula pro mo ve rá essa mu dan ça, le van do os pro gra -
mas para as pre fe i tu ras, des cen tra li zan do a ad mi nis -
tra ção, fa zen do com que este seja um País mu ni ci pa -
lis ta. Assim, po de re mos vi ver de for ma di fe ren te, fa -
zen do com que de sa pa re ça essa pe cha de que qua se 
todo pre fe i to – para não di zer todo – é la drão, que é na 
pre fe i tu ra que es tão os pro ble mas, quan do sa be mos
que os gran des rom bos com o di nhe i ro pú bli co fo ram
fe i tos nas gran des obras exe cu ta das pelo Go ver no
Fe de ral. 

É pre ci so mu dar essa re a li da de. Tem até uma
mú si ca do Raul Se i xas, para mos trar como a vida de
pre fe i to é re al men te so fri da. Não se ouve fa lar mu i to
em ma tar Go ver na dor ou Pre si den te, mas Pre fe i to, de 
vez em quan do, se tem no tí cia. O Raul Se i xas ti nha
uma mú si ca que di zia: “Ma mãe, eu não que ro ser Pre -
fe i to, pode ser que eu seja ele i to e al guém pode que -
rer me as sas si nar”.

Sr. Pre si den te, va mos jun tos mu dar essa re a li -
da de, para que as Pre fe i tu ras, os Mu ni cí pi os, e os
mu ní ci pes prin ci pal men te, pas sem a ser mais res pe i -
ta dos nes te Bra sil.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên -
cia se so li da ri za com o pro nun ci a men to de V. Exª, em
res pe i to àque le que en ten de mos ter a ma i or im por -
tân cia como ins tru men to da ad mi nis tra ção do nos so
País, a fi gu ra do Pre fe i to. A ele o nos so res pe i to, o
nos so apo io e a nos sa so li da ri e da de.

Con ce de mos a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi -
le la, do PMDB de Go iás.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo esta
tri bu na para abor dar dois te mas que con si de ro re le -
van tes: um diz res pe i to à par ti ci pa ção do meu Esta do
nos úl ti mos Jo gos Pan-ame ri ca nos; e o ou tro, so bre
as re for mas que es tão em an da men to no nos so País.

O Bra sil teve este ano sua me lhor par ti ci pa ção
nos Jo gos Pan-ame ri ca nos em toda a sua his tó ria. Ao 
todo fo ram 123 me da lhas, sen do 28 de ouro, o que
nos ga ran tiu a hon ro sa quar ta po si ção ge ral nos jo -
gos, re a li za dos em San to Do min go, na Re pú bli ca Do -
mi ni ca na. 

Foi uma exi bi ção gran di o sa do ta len to dos atle -
tas bra si le i ros e um si nal cla ro da nos sa evo lu ção dos
es por tes olím pi cos, que da tam de mais de um sé cu lo.

O de sem pe nho do Bra sil este ano su pe rou a
nos sa úl ti ma par ti ci pa ção, há qua tro anos, no Ca na -
dá, que já ha via sido vi to ri o sa, com a con quis ta de
101 me da lhas.

Qu e ro re gis trar nes ta tri bu na a par ti ci pa ção ex -
cep ci o nal que os atle tas go i a nos ti ve ram nes sa con -
quis ta bra si le i ra. Dos dez re pre sen tan tes de Go iás na
de le ga ção do Bra sil, oito con quis ta ram me da lhas,
além de um hon ro so quar to lu gar na luta li vre da atle -
ta Ju li a na Bor ges.

Um a um, que ro ho me na ge ar os go i a nos que
bri lha ram em San to Do min go, hon ran do o nome do
Bra sil e do nos so Esta do: Dr. Luiz Mi guel Este vão de
Oli ve i ra, di ri gen te da CBF e che fe da de le ga ção da
Se le ção Fe mi ni na de Fu te bol, que con quis tou a me -
da lha de ouro, um ho mem que tem pres ta do re le van -
tes ser vi ços ao es por te bra si le i ro, ten do sido in clu si ve 
pre si den te da Fe de ra ção Go i a na de Fu te bol; Ra fa el
Alar con, me da lhis ta de pra ta no squash por equi pe;
Ja nil des Fer nan des, ci clis ta, me da lha de pra ta na
pro va de es tra da; Car los Jay me, na da dor, me da lha de 
ouro no re ve za men to qua tro por du zen tos li vre; Bru no 
Bon fim, tam bém atle ta da na ta ção, me da lha de bron -
ze nos 400 me tros li vre; Flá via Alva ren ga, me da lha de 
bron ze no pólo aquá ti co; o jo ga dor de vô lei Dan te,
me da lhis ta de bron ze; o tre i na dor Pa u lo Gon çal ves,
me da lha de ouro no fu te bol fe mi ni no e Jor ce li no Fer -

re i ra, pre pa ra dor fí si co da se le ção fe mi ni na de fu te -
bol. 

Re gis tro tam bém a mi nha ho me na gem ao atle ta 
Ge nil son Ju ni or, ma ra to nis ta, que aca bou não com -
ple tan do a pro va em fun ção de uma con tu são no pé. 

São to dos eles atle tas de uma ge ra ção vi to ri o -
sa, que tem ele va do o nome do Bra sil no es por te
mun di al. Em nome de toda a po pu la ção de Go iás, dos 
Par la men ta res, do Se na do Fe de ral, as nos sas ho me -
na gens e os vo tos de que as con quis tas do Pan-ame -
ri ca no se jam ape nas o en se jo para no vas vi tó ri as.

Sr. Pre si den te, após ter ho me na ge a do os atle -
tas go i a nos, fa la rei so bre o Insti tu to de Pes qui sa Eco -
nô mi ca Apli ca da – IPEA, ór gão su bor di na do ao Mi nis -
té rio do Pla ne ja men to, que aca ba de di vul gar um am -
plo es tu do com pro van do que a re du ção da cri mi na li -
da de no Bra sil pas sa, ne ces sa ri a men te, pela re du ção 
das de si gual da des so ci a is. Sem re du zir as de si gual -
da des so ci a is, não va mos re du zir a cri mi na li da de no
nos so País.

A par tir de uma base de da dos de 1999, o IPEA
fez uma pro je ção que vai até o ano de 2006. No Esta -
do de São Pa u lo, por exem plo, mes mo que haja um
au men to anu al de 4% na ren da per ca pi ta, em 2006
ha ve rá 32% de as sas si na tos a mais que no ano pas -
sa do, su pon do que o qua dro de de si gual da de so ci al
não mude.

A con clu são prin ci pal do es tu do, co or de na do
pe los pes qui sa do res Da ni el Cer que i ra e Wal dir Lo -
bão, es pe ci a lis tas nes se tema, é de que nem um au -
men to sig ni fi ca ti vo dos in ves ti men tos nas for ças de
se gu ran ça nem o cres ci men to eco nô mi co di mi nu i rão
o medo que ron da as nos sas ca sas. O ca mi nho úni co
para re du zir a vi o lên cia é a cri a ção de con di ções dig -
nas de vida para aque les que es tão na base in fe ri or
da pi râ mi de so ci al.

Os re sul ta dos des se im por tan te es tu do vi e ram
à tona por meio de uma bem cons tru í da aná li se do
his to ri a dor Luiz Fe li pe de Ale nas tro, ar ti cu lis ta da re -
vis ta Veja e de vem ser vir de aler ta e ori en ta ção a go -
ver nan tes de to dos os ní ve is – mu ni ci pal, es ta du al e
fe de ral. A cons tru ção de uma so ci e da de se gu ra está
no tra ta men to que se dê aos mais ne ces si ta dos e nas
con di ções que se cri em para que es sas pes so as pos -
sam as cen der so ci al men te. 

O es tu do do IPEA ser ve para ca lar os crí ti cos
das po lí ti cas so ci a is que o Go ver no do Pre si den te
Lula vem ado tan do, no qual o Fome Zero é ape nas
uma pe que na par te. O pro je to so ci al do Go ver no pas -
sa pe las re for mas que es tão em tra mi ta ção no Con -
gres so Na ci o nal, que vi sam, so bre tu do, pro mo ver a
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jus ti ça e a igual da de, es pe ci al men te no caso da re for -
ma da Pre vi dên cia.

É im por tan te re gis trar que a Câ ma ra dos De pu -
ta dos e o Se na do Fe de ral es tão cum prin do sua par te, 
ao dis cu tir exa us ti va men te es sas re for mas, que se rão 
a base para o sal to de qua li da de so ci al que o País po -
de rá dar.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro,
com mu i to or gu lho, di zer que, em 1994, ini ci a mos, em 
Go iás, um tra ba lho nos mol des dos que es tão sen do
fe i tos ago ra pelo Go ver no Fe de ral, não só com a dis -
tri bu i ção de 150 mil ces tas de ali men tos de 28 kg, to -
dos os me ses, por qua tro anos, como tam bém com a
dis tri bu i ção de 92 mil li tros de le i te pas te u ri za do, to -
dos os dias, em to das as ci da des go i a nas.

E a es ses pro gra mas de dis tri bu i ção de le i te,
pão, ali men tos e cons tru ção de ca sas para os mais
po bres – que foi tam bém base dos tra ba lhos do nos so 
Go ver no na área so ci al – es ta vam as so ci a dos pro gra -
mas de sa ú de e edu ca ção.

Apre sen ta rei al guns da dos que con si de ro re le -
van tes, re fe ren tes ao pe río do do meu Go ver no em
Go iás, e que es tão re gis tra dos no IBGE: o ma i or nú -
me ro de cri an ças va ci na das foi o de Go iás, du ran te os 
qua tro anos – a ma i or mé dia na ci o nal em va ci na ção
de cri an ças, atin gin do qua se 100%, por que, quem
não va ci na va as cri an ças, não re ce bia a aju da do Go -
ver no.

A fre qüên cia es co lar era ou tra exi gên cia do nos -
so Go ver no na que la épo ca. To das as fa mí li as, para
re ce be rem os be ne fí ci os, te ri am que, men sal men te,
apre sen tar a fre qüên cia dos alu nos – não era a ma trí -
cu la, mas a fre qüên cia dos alu nos. E, com mu i ta res -
pon sa bi li da de, que ro di zer que aque la ati tu de ge rou o 
ma i or nú me ro de cri an ças nas es co las du ran te os
qua tro anos. Po dem ve ri fi car na his tó ria, po dem ve ri fi -
car nos da dos do IBGE e po dem ve ri fi car nos ins ti tu -
tos de pes qui sa. O ma i or nú me ro de fre qüên cia de cri -
an ças po bres nas es co las, de 1994 a 1998, foi re gis -
tra do no Esta do de Go iás: 96%, bem aci ma da mé dia
na ci o nal, que foi em tor no de 91% a 92%. 

Ou tro dado im por tan te: de 1994 a 1998, o Esta -
do de Go iás era um dos mais se gu ros des te País, o
que re gis tra va me nos vi o lên cia. Isso vem ates tar o
que o Ipea aca ba de di zer: é ne ces sá rio ir à base da
pi râ mi de; é pre ci so aju dar os fa min tos, os mi se rá ve is,
os que não têm casa, os que não têm em pre go, a fim
de re du zir a cri mi na li da de e me lho rar o ní vel do povo,
dos ex clu í dos da so ci e da de. 

Eu tive essa vi são de for ma mu i to cla ra e, na -
que la épo ca, des ti nei 6% do Orça men to só para os

mais ne ces si ta dos. Com 6% do Orça men to de Go iás,
ma tá va mos a fome de mi lha res de pes so as, cons tru -
ía mos ca sas para os me nos fa vo re ci dos, cons tru ía -
mos ca sas e aju dá va mos na ali men ta ção de mi lha res
de pes so as com ces tas de ali men tos, com pão e le i te.

Re ce bi as mes mas crí ti cas que o Pre si den te
Lula re ce be hoje: as sis ten ci a lis mo. Nada dis so! A
fome não es pe ra me di das es tru tu ra is, a fome suga a
vida das pes so as gra da ti va men te, e não po de mos es -
pe rar que isso acon te ça. É ló gi co que, pa ra le la men te
às me di das emer gen ci a is, tem que ha ver me di das es -
tru tu ra is, para que ama nhã o País não te nha que dis -
tri bu ir aju da em for ma de ali men to, di nhe i ro ou ou tras
ma ne i ras. Por tan to, é pre ci so to mar me di das emer -
gen ci a is e es tru tu ra is. 

Enga nam-se aque les que en ten dem que não
de ve mos to mar me di das emer gen ci a is, aque las que
so cor rem os que es tão no fun do do poço. É por isso
que o Bra sil está vi ven do mo men tos ter rí ve is de vi o -
lên cia, de de ses pe ran ça; mas, com o Go ver no Lula,
re a cen dem-se as es pe ran ças, por se tra tar de um ho -
mem ho nes to, um ho mem cor re to, um ho mem ide a lis -
ta, um ho mem que veio das ca ma das po bres e das
ca ma das so fri das da nos sa po pu la ção, como a ma i o -
ria de to dos nós, que vi e mos das ca ma das mais so fri -
das. Qu an do che ga mos ao po der, não po de mos ja -
ma is nos es que cer das nos sas ori gens; não po de mos 
ja ma is de i xar de vol tar as nos sas aten ções, as nos -
sas vis tas para os me nos fa vo re ci dos. O Bra sil só terá
uma de mo cra cia ple na, só terá im por tân cia no con -
tex to in ter na ci o nal a par tir do mo men to em que re a li -
zar a jus ti ça so ci al. 

Nin guém veio ao mun do para pas sar fome, e
ain da há mu i tas pes so as que pas sam fome; nin guém
veio ao mun do para não vi ver em uma casa, ain da
que hu mil de, com sua fa mí lia; nin guém veio ao mun -
do para vi ver sem sa ú de, sem edu ca ção, sem opor tu -
ni da de de tra ba lho. 

Por isso te mos que in sis tir – e mu i to – na ge ra -
ção de em pre gos. Há quan tos anos o País está pa ra -
do, está es tag na do, não gera em pre gos para uma
mul ti dão que che ga ao mer ca do de tra ba lho e que
não en con tra me i os de so bre vi vên cia para sa tis fa zer
as ne ces si da des da sua fa mí lia. 

O Se na do da Re pú bli ca e o Con gres so Na ci o nal 
têm que es tar mu i to aten tos para os fa tos. Te mos que
cor ri gir pri me i ro a base da pi râ mi de; pre ci sa mos acu -
dir pri me i ro quem pas sa fome, quem não tem casa
para mo rar, quem não tem em pre go para sa tis fa zer
as exi gên ci as da sua fa mí lia. Te mos que pro cu rar,
sem dú vi da ne nhu ma, aju dar quem re al men te pre ci -
sa. 
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Te mos que mu dar o eixo do Bra sil, que já aju dou 
de ma is os ban que i ros, os mi li o ná ri os, que sem pre
aju dou aque les que nun ca pre ci sa ram de aju da e que
nun ca aju da ram os po bres. Há 500 anos, o Bra sil vem 
sen do in jus to com os po bres. É pre ci so mu dar o eixo
da his tó ria; é pre ci so aju dar quem re al men te pre ci sa,
com in ves ti men tos em sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça
pú bli ca e ha bi ta ção. 

Há quan tos anos ou vi mos fa lar em dé fi cit ha bi -
ta ci o nal, pro ble ma apa ren te men te fá cil de ser re sol vi -
do, mas que não re sol ve mos. Esta si tu a ção gera o
qua dro hor ren do a que es ta mos as sis tin do: os po bres 
mor ren do de fome, e os ri cos mor ren do de medo. 

Pre ci sa mos mu dar a nos sa his tó ria, e que ro pa -
ten te ar a mi nha con fi an ça no Go ver no Lula no sen ti do 
de res ga tar re al men te a ima gem cor re ta que deve ter
o nos so País, de um País jus to, hu ma no, so li dá rio, or -
gu lho de to dos os seus fi lhos.

Era o que ti nha a di zer Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de, por ces são do Se -
na dor Au gus to Bo te lho.

A Se na do ra Fá ti ma Cle i de é do Esta do de Ron -
dô nia pelo Par ti do dos Tra ba lha do res.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. 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, ao ini ci ar o
meu pro nun ci a men to, que ro ex ter nar a mi nha sa tis fa -
ção de po der es tar aqui, de po is de um aci den te de
que fo mos ví ti mas nes ta se ma na o Se na dor Sibá Ma -
cha do e eu. Hou ve um vi o len to aci den te flu vi al nas
águas do rio So li mões, e sin to ne ces si da de de es cla -
re cer ao povo de Ron dô nia e ao povo bra si le i ro o que
de fato acon te ceu.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Peço per -
mis são para in ter rom per a Se na do ra Fá ti ma Cle i de
para con vi dar o Se na dor Ma gui to Vi le la a as su mir a
Pre si dên cia, por que, logo após o dis cur so da Se na -
do ra Fá ti ma Cle i de, que ro pres tar uma ho me na gem
ao ma i or dos bra si le i ros. Quis Deus que es ti ves se
aqui a ma i or ri que za do Bra sil: Jus ce li no Ku bits chek.
Hoje é o seu ani ver sá rio.

Obri ga do, Se na do ra.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) –

Como eu di zia, Sr. Pre si den te, a nos sa mis são, a do
Se na dor Sibá Ma cha do e a mi nha, pelo Esta do do
Ama zo nas, diz res pe i to ao pro je to que es ta mos de -
fen den do de que os gran des em pre en di men tos, prin -
ci pal men te na área do se tor ener gé ti co, na Ama zô nia, 

não se re du zem à dis cus são de um Esta do ou ou tro
para se sa ber onde re si di rá o em pre en di men to. 

Nes se sen ti do, es ta mos dis cu tin do vá ri os pro je -
tos, como as hi dre lé tri cas de Belo Mon te, as do rio Ma -
de i ra, o ga so du to Uru cu/Por to Ve lho, Co a ri/Ma na us. 

Na opor tu ni da de, em fun ção de uma au diên cia
re a li za da on tem – à qual não pude com pa re cer em
fun ção do aci den te – pela Sub co mis são da Ama zô nia 
nes ta Casa e pela Co mis são da Ama zô nia na Câ ma -
ra Fe de ral na mi nha ci da de de Por to Ve lho, fo mos
con vi da dos pela Pe tro bras a co nhe cer, jun ta men te
com uma co mi ti va do mo vi men to so ci al, as ins ta la -
ções da base de Uru cu. 

O aci den te ocor reu em fren te ao ter mi nal So li -
mões, mas fe liz men te não hou ve ví ti mas. Ape nas o
Se na dor Sibá Ma cha do se ma chu cou e está sob cu -
i da dos mé di cos em casa, e a Se cre tá ria de Admi -
nis tra ção do Mu ni cí pio de Co a ri está in ter na da em
Ma na us.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Par la men ta res, ve nho 
à tri bu na es pe ci al men te para sa u dar o en con tro que
se dará em Bra sí lia a par tir des te do min go. Re fi ro-me
a um acam pa men to que de ve rá sus ten tar uma agen -
da de ma ni fes ta ções do mo vi men to so ci al mo bi li za do
por se gu ran ça ali men tar com equi lí brio so ci o am bi en -
tal. 

Esse acam pa men to re ú ne re pre sen tan tes de di -
ver sas or ga ni za ções, a ma i o ria de las li ga das ao Via
Cam pe si na, um mo vi men to que con gre ga mé di os e
pe que nos agri cul to res, tra ba lha do res agrí co las, mu -
lhe res e co mu ni da des in dí ge nas da Ásia, Áfri ca,
Amé ri ca e Eu ro pa. São elas: Mo vi men to dos Tra ba -
lha do res Ru ra is Sem Ter ra (MST), Mo vi men to dos
Pe que nos Pro du to res (MPA), Mo vi men to dos Atin gi -
dos por Bar ra gens (MAB), Co mis são Pas to ral da Ter -
ra (CPT), Pas to ral da Ju ven tu de Ru ral (PJR), Fe de ra -
ção dos Estu dan tes de Agro no mia do Bra sil (FEAB),
Arti cu la ção Na ci o nal de Mu lhe res Tra ba lha do ras Ru -
ra is (ANMTR), Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Agri -
cul tu ra Fa mi li ar da re gião Sul (FETRAF-Sul). Além
des sas, ou tras or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, tais
como: Asses so ria e Ser vi ços a Pro je tos em Agri cul tu -
ra Alter na ti va (AS-PTA), Rede Eco vi da, Cen tral Úni ca
dos Tra ba lha do res (CUT), Con fe de ra ção dos Tra ba -
lha do res na Agri cul tu ra (Con tag), Insti tu to de De fe sa
do Con su mi dor (IDEC), Insti tu to de Estu dos So ci o e -
co nô mi cos (INESC), Gre en pe a ce, e di ver sos sin di ca -
tos e as so ci a ções.

Este even to é es pe ci al men te bem-vin do por que
se re a li za no mo men to em que, sob a pres são de fa -
tos con su ma dos de gra ves pro por ções, se de fi nem
po lí ti cas e le gis la ção so bre a pro du ção e con su mo de
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or ga nis mos mo di fi ca dos ou trans gê ni cos no Bra sil.
Opor tu ni da de dig na de ce le bra ção, por que cons ti tui
fó rum pro gra ma do para du rar um mês, jun to a este
Par la men to, à sede cen tral do Go ver no e aos ór gãos
má xi mos da Jus ti ça de nos so País. 

É dig no de ce le bra ção tam bém o fato de a so ci e -
da de bra si le i ra, de mãos da das com o mun do, ter pro -
du zi do de ba te tão qua li fi ca do so bre ques tões tão re -
cen tes e so fis ti ca das, no seio do mo vi men to or ga ni -
za do nas ci da des, nos cam pos e nas flo res tas.

Srªs e Srs. Par la men ta res, os pro du tos trans gê -
ni cos são já uma re a li da de no mer ca do mun di al, prin -
ci pal men te na pro du ção e no con su mo de ali men tos,
me di ca men tos, ciên ci as mé di cas e bi o ló gi cas.

As em pre sas que do mi nam es sas áre as do mer -
ca do mun di al, há dé ca das têm es ta do van ta jo sa men -
te ins ta la das tam bém no mer ca do bra si le i ro – das se -
men tes e in su mos agro pe cuá ri os, do me lho ra men to
ge né ti co, das dro gas mun di al men te di fun di das e da
tec no lo gia de apo io à me di ci na em ge ral.

São elas a Mon sa to, a Aven tis, a Syngen ta, a
Basf e a Du pont, sen do que só a Mon sa to con tro la
62% dos cul ti vos de soja em todo o mun do. E é sua
he ge mo nia que ago ra pres si o na por es pa ço no Bra sil
tam bém para sua pro du ção trans gê ni ca.

Sabe-se que a pes qui sa ci en tí fi ca em ge ral há
mu i to se de sen vol ve sob o pa tro cí nio do ca pi tal con -
cen tra do em po der de gran des em pre sas mul ti na ci o -
na is. No Bra sil, mes mo as ins ti tu i ções go ver na men ta -
is de pes qui sa não con tam com re cur sos su fi ci en tes
para cus te ar a pes qui sa na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Se na do -
ra Fá ti ma Cle i de, gos ta ria de in ter rom pê-la por um mi -
nu to, tam bém an tes que o bri lhan te Se na dor Mão
San ta faça o seu dis cur so ho me na ge an do os 101
anos do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra,
para re gis trar a pre sen ça do Cen tro de Ensi no Fun da -
men tal Qu e i ma Len çol, de So bra di nho, que mu i to nos 
hon ra com a sua vi si ta.

Às pro fes so ras e aos alu nos, os agra de ci men -
tos do Se na do da Re pú bli ca. Obri ga do.

Mu i to obri ga do, Se na do ra Fá ti ma Cle i de.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) –

Então, em fun ção de as ins ti tu i ções go ver na men ta is
de pes qui sa não con ta rem com re cur sos su fi ci en tes
para cus te ar a pes qui sa na ci o nal, há toda sor te de
con vê ni os e par ce ri as fir ma dos en tre agen tes pú bli -
cos e de ca pi tal pri va do na prá ti ca ci en tí fi ca que aqui
tem se re a li za do.

Assim, o Bra sil de ago ra, que pri o ri zou a se gu -
ran ça so ci o am bi en tal em di re tri zes am pla men te
anun ci a das, se vê pres si o na do a in ves tir em tec no lo -
gia para pro du ção de tran gê ni cos, sob a ló gi ca das
em pre sas trans na ci o na is, que de sen vol ve ram essa

tec no lo gia em fun ção de seus ex clu si vos in te res ses
de mer ca do.

Essa si tu a ção co lo ca o Bra sil num di le ma po lí ti co 
em re la ção à li be ra ção da pro du ção e con su mo de
trans gê ni cos: de um lado, a acir ra da po lê mi ca quan to à 
se gu ran ça e à opor tu ni da de des sa bi o tec no lo gia; do
ou tro lado, o unâ ni me re co nhe ci men to da ne ces si da de 
de ga ran ti as quan to a seus efe i tos so bre os se res hu -
ma nos, os se res vi vos em ge ral e o meio am bi en te.

Enquan to as gran des em pre sas de bi o tec no lo -
gia ten si o nam por es pa ço no Bra sil, a pes qui sa ci en tí -
fi ca na ci o nal – mais es pe ci fi ca men te a pes qui sa com
trans ge nia – re cla ma por con di ções le ga is e res pon -
sa bi li da de so ci al aos in ves ti men tos pú bli cos. E o faz
sob o ape lo le gí ti mo da so be ra nia na ci o nal, no que
diz res pe i to à se gu ran ça ali men tar e am bi en tal.

De todo modo, é ine gá vel o po der de pres são da 
bi o tec no lo gia so bre as de li be ra ções de go ver no e as
de fi ni ções le gis la ti vas. Por tan to, o que se dis cu te so -
bre o fato con su ma do é: por que me i os e com que
pers pec ti vas se deve tra tar de sua im ple men ta ção no
Bra sil de ago ra?

Aqui, há um as pec to que con si de ro re le van te
com par ti lhar nes ta re fle xão: é o his tó ri co de como se
de ram as ino va ções pa tro ci na das por es sas em pre -
sas nas úl ti mas dé ca das.

Para dar ape nas um exem plo, cito ra pi da men te
uma épo ca em que se co briu qua se toda a face da
Ter ra com um pro du to co nhe ci do pela si gla BHC.
Espe ci al men te os ex ten sos ter ri tó ri os do Ter ce i ro
Mun do fo ram co ber tos de BHC. Qu an do esse pro du to 
che gou ao mer ca do mun di al, res pon dia-se à opo si -
ção dos am bi en ta lis tas da épo ca com os mes mos
ape los que se uti li zam hoje quan to aos trans gê ni cos:
“É um avan ço da ciên cia, pos to à dis po si ção da hu -
ma ni da de, ca paz de li vrá-la das pra gas que pre ju di -
cam a sa ú de hu ma na e a pro du ção agro pe cuá ria. Se,
de fato, po dem mor rer al guns pas sa ri nhos e bor bo le -
tas a mais por isso, con si de ra-se a per da como um
cus to jus to aos am plos be ne fí ci os que pro me te”.

Sob esse ar gu men to, en char ca ram-se os so los,
os rios e a cor ren te san güí nea de mi lhões de pes so as.
Aba te ram um sem-nú me ro de es pé ci es vi vas, de pe i -
xe a pas sa ri nho, de boi a inú me ros ti pos de mi cro or -
ga nis mos úte is. E de i xa ram mu i ta gen te do en te no
mun do in te i ro, in clu si ve no Bra sil. Anos de po is, os re -
sul ta dos ne fas tos des sa ex pe riên cia obri ga ram os ór -
gãos de pro te ção in ter na ci o na is a pro i bir ri go ro sa -
men te a apli ca ção da que las dro gas ar ra sa do ras.

O mes mo se deu em re la ção ao her bi ci da co -
nhe ci do in ter na ci o nal men te como “agen te la ran ja”.
Esse pro du to, de po is de mun di al men te uti li za do na
agri cul tu ra, re ve lou-se um po de ro so can ce rí ge no,
além de ter ou tros efe i tos in de se já ve is. Em fun ção
dis so, foi e ain da é usa do como arma quí mi ca, como
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na guer ra dos Esta dos Uni dos con tra o Vi et nã, que
de i xou ví ti mas com se qüe las ter rí ve is en tre os vi et na -
mi tas.

Para não me alon gar de ma is na ci ta ção de
exem plos, res sal to ape nas três ele men tos co muns
nas tá ti cas de do mí nio de mer ca do da in dús tria bi o -
tec no ló gi ca:

1) apre sen tam-se como a per so ni fi ca -
ção do pro gres so ci en tí fi co a ser vi ço do de -
sen vol vi men to;

2) im põem-se por fa tos con su ma dos; e
3) a seus opo si to res ro tu lam como ig -

no ran tes, ul tra pas sa dos, dis pen sá ve is (des -
vi an do a dis cus são da ques tão es tra té gi ca
para o em ba te in con sis ten te dos qua li fi ca ti -
vos).

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até ago -
ra, o Go ver no tem-se re fe ren ci a do por re co men da -
ções le ga is de ca u te la quan to à pro du ção e di fu são
de pro du tos bi o tec no ló gi cos. Mas se viu for ça do a li -
be rar a co mer ci a li za ção da sa fra 2002/2003 da soja
trans gê ni ca, pro du zi da ile gal men te na re gião Sul a
par tir de se men tes da vi zi nha Argen ti na – o se gun -
do ma i or pro du tor mun di al de soja trans gê ni ca. 

O Go ver no li be rou a co mer ci a li za ção da soja
trans gê ni ca plan ta da no ano pas sa do para não pe na -
li zar de ma is os pe que nos e mé di os agri cul to res, que
se de i xa ram se du zir pelo mar ke ting da trans ge nia,
em ex pan são nos pa í ses fron te i ri ços do Sul. 

Mas a lei que re gu la men ta a co mer ci a li za ção
des sa sa fra es pe cí fi ca de ter mi na tam bém que se cri -
em me ca nis mos para ga ran tir ao con su mi dor to das
as in for ma ções so bre o pro du to que che gar ao mer -
ca do com al gu ma me di da des sa soja em sua com po -
si ção. 

No en tan to, até 2002, os avan ços da pes qui sa
na ci o nal ten de ram mu i to mais para o ca mi nho di ta do
pe las gran des em pre sas de bi o tec no lo gia. E pou co
se pro du ziu de co nhe ci men to, por exem plo, so bre
pro ces sos de se gre ga ção de grãos con ven ci o na is e
trans gê ni cos. 

Por con se qüên cia, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra
re co nhe ce for mal men te a real “pos si bi li da de de o
povo bra si le i ro es tar con su min do ali men tos trans gê -
ni cos sem sa ber”. Assim como a Agên cia de Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria (Anvi sa), ór gão do Mi nis té rio da Sa ú de,
não se re co nhe ce em con di ções de fis ca li zar o pro -
ces so de pro du ção nem a ro tu la gem obri ga tó ria dos
pro du tos que po dem con ter soja trans gê ni ca. 

Os do cu men tos ofi ci a is que pu bli cam es sas in -
for ma ções ates tam o fato con su ma do – ou tra vez se -
gun do a tá ti ca de do mí nio das gran des em pre sas de
bi o tec no lo gia. 

Na sex ta-fe i ra pas sa da, even to re a li za do pela
Embra pa, Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe -

cuá ria, apre sen tou a ar gu men ta ção de pes qui sa do -
res na ci o na is so bre essa ques tão, fun da men tan do
seus ape los por in ves ti men tos no do mí nio da bi o tec -
no lo gia, es pe ci al men te nas áre as de pes qui sa vol ta -
das para os le gí ti mos in te res ses da so ci e da de bra si -
le i ra e para as ga ran ti as de se gu ran ça nas ex pe riên ci -
as com or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. 

Nes se cam po, nes te mo men to, tudo in di ca que
o in te res se pri o ri tá rio da so ci e da de bra si le i ra, no que
cabe à pes qui sa da trans ge nia, é: 

1. ge rar in for ma ções so bre a se gu ran -
ça ali men tar e am bi en tal dos di fe ren tes pro -
du tos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos; 

2. com por mé to dos, pro to co los e ro te i -
ros para ava li ar a bi os se gu ran ça na iden ti fi -
ca ção e ca rac te ri za ção de seus efe i tos à sa -
ú de hu ma na e do meio am bi en te; 

3. o con tro le so ci al e a per ma nen te
atu a li za ção das téc ni cas para a pro du ção
de trans gê ni cos; e

4. dar base ci en tí fi ca à dis cus são de
mé ri to so bre quan do e como a pro du ção de
trans gê ni cos pode ou não ser li be ra da no
País.

Na pri me i ra se ma na de se tem bro, o Pre si den te 
Luiz Iná cio Lula da Sil va anun ci ou que en vi a rá “no
mo men to cer to”, ao Con gres so Na ci o nal, um pro je to 
de lei de fi nin do a ques tão dos trans gê ni cos”. Sua
Exce lên cia re a fir mou que não quer um de ba te ide o -
ló gi co so bre o as sun to, mas sim uma dis cus são com 
base em es tu dos ci en tí fi cos. 

Se gun do a Embra pa, “o atu al Go ver no está
ana li san do o tema em pro fun di da de, de for ma par ti ci -
pa ti va, den tro e fora da es fe ra go ver na men tal como
ja ma is vis to para o se tor”, de modo a “do tar o Bra sil
de uma le gis la ção atu a li za da e que re pre sen te os ver -
da de i ros an se i os da so ci e da de bra si le i ra em re la ção
aos pro du tos trans gê ni cos, in clu si ve em re la ção à ro -
tu la gem”. 

“Va mos dis cu tir com a res pon sa bi li da de que um
País do ta ma nho do Bra sil tem no mun do, para di zer
se nós va mos as su mir a res pon sa bi li da de ou não”,
dis se o Pre si den te Lula.

Srªs e Srs. Se na do res, quan to a este as pec to
em par ti cu lar, gos ta ria de com par ti lhar uma ins pi ra da
re fle xão que Frei Le o nar do Boff de sen vol ve, com mu i -
ta pro pri e da de, so bre a res pon sa bi li da de que está co -
lo ca da ao Go ver no e ao Con gres so Na ci o nal, bem
como à so ci e da de bra si le i ra e a cada ci da dão, nes te
mo men to:

(...) So mos obri ga dos a de sen vol ver
um et hos de ili mi ta da res pon sa bi li da de por
tudo o que exis te e vive, como con di ção de
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so bre vi vên cia da hu ma ni da de e de seu ha -
bi tat na tu ral.

Res pon sa bi li da de é a ca pa ci da de de
dar res pos tas efi ca zes (...) aos pro ble mas
que nos che gam da re a li da de com ple xa atu -
al – e só o con se gui re mos com um et hos
que ama, cu i da e se res pon sa bi li za.

Res pon sa bi li da de sur ge quan do nos
da mos con ta das con se qüên ci as de nos sos
atos so bre os ou tros e a na tu re za.

E es pe ci fi ca men te quan to à ân sia pela li be ra -
ção ime di a ta e ple na da pro du ção trans gê ni ca no
Bra sil, diz Le o nar do Boff:

O uni ver so tra ba lhou 15 bi lhões de
anos, e a bi o gê ne se, 3,8 bi lhões, para or de -
nar as in for ma ções que ga ran tem a vida e
seu equi lí brio.

Nós, numa ge ra ção, que re mos já con -
tro lar es ses pro ces sos com ple xís si mos, sem
me dir mos as con se qüên ci as de nos sa ação. 

O et hos que se res pon sa bi li za im põe a
pre ca u ção e a ca u te la como com por ta men -
tos éti cos bá si cos. 

E esse et hos se im põe al gu mas ta re fas
pri o ri tá ri as:

Qu an to à so ci e da de, cum pre des lo car o eixo da
com pe ti ção, que usa a ra zão cal cu lis ta, para o eixo da 
co o pe ra ção, que usa a ra zão cor di al.

Com re fe rên cia à eco no mia, im por ta pas sar da
acu mu la ção de ri que za para a pro du ção do su fi ci en te
e de cen te para to dos.

Qu an to à na tu re za, urge ce le brar uma
ali an ça de si ner gia en tre o ma ne jo ra ci o nal
do que pre ci sa mos e a pre ser va ção do ca pi -
tal na tu ral.

Qu an to à at mos fe ra es pi ri tu al de nos sas 
so ci e da des, im por ta pas sar do in di vi du a lis mo
e da auto-afir ma ção para a cons tru ção do
bem co mum e do es pí ri to de co o pe ra ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Par la men ta res, o
acam pa men to – dos mi li tan tes so ci o am bi en ta lis tas,
dos tra ba lha do res e das tra ba lha do ras das ci da des,
dos cam pos e das flo res tas – abre sua pro gra ma ção 
de ati vi da des hoje à no i te, às 19 ho ras, em ato po lí -
ti co que se re a li za no Cam ping de Bra sí lia. 

Assim, en quan to o Go ver no aguar da o me lhor
mo men to para en vi ar sua pro pos ta ao exa me do Con -
gres so Na ci o nal, gos ta ria de con vi dar to dos os com -
pa nhe i ros de Par la men to a exor tar a so ci e da de bra si -
le i ra a que par ti lhe mos da opor tu ni da de e da qua li da -

de do en con tro que se ina u gu ra hoje, re co nhe cen -
do-o como uma mo bi li za ção cí vi ca que vem so cor rer,
com o de ba te qua li fi ca do da so ci e da de, os ho mens e
mu lhe res que con gre gam a enor me res pon sa bi li da de 
das ações pú bli cas nes te País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Fá ti ma Cle i -
de, 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. Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Re gis tro 
a mi nha so li da ri e da de e a da Mesa do Se na do Fe de -
ral à no bre Se na do ra Fá ti ma Cle i de. Lou vo a Deus
por ter pro te gi do a sua vida no gra ve aci den te de bar -
co ocor ri do no rio So li mões. De se jo que S. Exª e o seu 
com pa nhe i ro, o no bre Se na dor Sibá Ma cha do, que se 
en con tra va tam bém na que le aci den te, te nham pron ta 
re cu pe ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que ter mi nou on tem o
pra zo, sem in ter po si ção de re cur so, para que o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 10, de 2003-CN , seja
apre ci a do pelo Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal. 

O pro je to vai à pro mul ga ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos

De pu ta dos.

É o se guin te o tex to en ca mi nha do à
pro mul ga ção:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 10, DE 2003-CN

Au to ri za a exe cu ção de con tra to re -
la ti vo à do ta ção con sig na da no Orça -
men to Fis cal da União para 2003 no sub -
tí tu lo 20.607.0379.1836.0067 – Implan ta -
ção de Pro je tos de Irri ga ção – Pro je to
Flo res de Go iás no Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a li be -

rar re cur sos con sig na dos pelo Orça men to Fis cal da
União para 2003 (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de
2003), no sub tí tu lo 20.607.0379.1836.0067 – Implan -
ta ção de Pro je tos de Irri ga ção – Pro je to Flo res de Go -
iás no Esta do de Go iás, es tri ta men te ne ces sá ri os à
con clu são do pri me i ro tre cho do Pro je to de Irri ga ção
Flo res de Go iás com pre en di do en tre a bar ra gem do
rio Pa ra nã e o bar ra men to da Por te i ra.

Art. 2º O Tri bu nal de Con tas da União fará o
acom pa nha men to fí si co-fi nan ce i ro da exe cu ção da
do ta ção con sig na da no Orça men to Fis cal da União
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para o sub tí tu lo em epí gra fe, en ca mi nhan do re la tó rio
à Co mis são Mis ta de que tra ta o art. 166, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, até o dia 30 de no vem bro do
pre sen te exer cí cio fi nan ce i ro.

Art. 3º 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, 28 de agos to de 2003. – Se -
na dor Gil ber to Mes tri nho, Pre si den te – De pu ta do
José Bor ba, Re la tor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ma gui to Vi le la) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der
do PSDB, por 5 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, an tes de mais nada co mu ni co à
Mesa, à Casa e à Na ção que, ao ho me na ge ar, hoje, o
gran de bra si le i ro Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, o
Se na dor do PMDB Mão San ta es ta rá fa lan do tam bém 
pelo meu Par ti do, o PSDB. 

Por to dos os tí tu los, quem ho me na ge ia, vale a
pena, e quem é ho me na ge a do, vale a pena tam bém,
que é o gran de bra si le i ro que abriu a pers pec ti va do
de sen vol vi men to para o in te ri or do País.

Tra go a este Ple ná rio duas ma té ri as pu bli ca das, 
hoje, no jor nal Fo lha de S.Pa u lo. Ao in vés do es pe tá -
cu lo do cres ci men to, es ta mos ten do o qua dro de pri -
men te de o em pre go in dus tri al ter tido a se gun da ma i -
or que da do ano em São Pa u lo, com sal do de con tra -
ta ções e de mis sões, em agos to, de me nos 26% so bre 
ju lho. Ou seja, isso sig ni fi ca que 6.576 pos tos de tra -
ba lho, re pre sen tan do 0,43% em re la ção ao mes mo
pe río do de 2002, fo ram fe cha dos. E hoje a Fi esp já
ad mi te, em vez de oti mis mo mo de ra do di an te da si tu -
a ção me dío cre que aí está, que não ha ve rá em pa te
en tre os da dos de 2002 e 2003, ain da que pu des se
ha ver uma re a ção eco nô mi ca até o fi nal do ano, já
que mais de seis mil pos tos de tra ba lho de ve rão ser
fe cha dos até o fi nal do ano, se gun do a di re to ra da Fi -
esp, a eco no mis ta Cla ri ce Mes ser.

A ou tra no tí cia tam bém é de ad ver tên cia e, da
mes ma for ma, não é boa. Em vez, re pi to, de ace nar
com o es pe tá cu lo do cres ci men to, que tan to tem mo ti -
va do o mar ke ting po lí ti co do Pre si den te Lula, ace na
com o es pe tá cu lo trá gi co da re ces são, do de sem pre -
go e da fome. Diz a ma té ria: “Fun do do poço. Re ce i tas 
fi cam 2,4 bi lhões aba i xo do pre vis to até agos to”.

Sig ni fi ca isso que a eco no mia está pa ra da. 
Diz o jor nal Fo lha de S.Pa u lo: “Des pe sas po -

dem di mi nu ir, para atin gir meta fis cal”. E diz o mes mo
jor nal na man che te de pri me i ra pá gi na: “Go ver no ar -
re ca da me nos e pode ele var cor tes”.

Ou seja, os Mi nis té ri os, que já têm or ça men to
tão ma gro para in ves ti men to, po dem ter me nos ain da
para in ves tir, sig ni fi can do me nos mo vi men ta ção da
eco no mia, me nos com pra no co mér cio, o co mér cio
com pran do me nos da in dús tria, co mér cio e in dús tria
em pre gan do me nos e até de sem pre gan do, me nos
ar re ca da ção. Tra ta-se de um cír cu lo vi ci o so, em vez
do cír cu lo vir tu o so. 

Te mos pro mes sas ra di o sas, pois o Go ver no diz
que va mos cres cer ano que vem. Até não te nho dú vi -
da, pois se ria o pior caos se não cres cês se mos ano
que vem. Di an te des te qua dro que aqui está, te mos
que, pelo me nos, cres cer algo aci ma de 4% ano que
vem. O que nada re pre sen ta se com pa rar mos com a
Argen ti na, cujo PIB cai 10%, em um ano, e, no ano se -
guin te, sobe 5%, em re la ção a me nos 10%. Então, te -
ría mos que ver o que a Argen ti na fa ria de seu pro ces -
so – e to ma ra que faça o me lhor – para con ti nu ar
cres cen do so bre as me lho ras ob ti das ano a ano.

Não dá para fa zer mos, ago ra, en ga na ção es ta tís -
ti ca com o povo que está ven do o de sem pre go gras sar.
Não dá para en ga na ção es ta tís ti ca, ima gi nan do que as
pes so as são to las e não es tão ven do o aper to em suas
vi das pes so a is. A no tí cia que, mu i tas ve zes, se di vul ga,
sob o efe i to da en ga na ção es ta tís ti ca, che ga à pes soa
que está em casa, ven do te le vi são, e ela fala: “puxa,
tan to oti mis mo, e o meu vi zi nho aca bou de per der o em -
pre go; eu não con se gui o meu ain da; e só quem tra ba -
lha, na mi nha fa mí lia, é a ‘fu la na de tal’!”

Então, às vés pe ras da nova re u nião do Con se lho
de Po lí ti ca Mo ne tá ria, a re co men da ção que o PSDB faz
ao Go ver no Lula, ao Co pom, à equi pe eco nô mi ca, é
que ouse – re pi to o que já dis se em ou tras oca siões –,
até por que, se há algo que tem fun ci o na do com ra zoá -
vel efi ciên cia, no Go ver no Lula, é a par te de po lí ti ca ma -
cro e co nô mi ca, ge ren ci a da pelo Mi nis tro Pa loc ci. O res -
to, não. Te nho au to ri da de para di zer, por tan to, que, no
res to, a mar ca é a da in com pe tên cia.

Na po lí ti ca ma cro e co nô mi ca, o tra ba lho do Go -
ver no tem sido bom. Se tem sido bom, ou sem ago ra,
para não com pli car o cres ci men to em 2004. É pos sí -
vel ba i xar mais do que os 2% que es tou ven do pro je -
ta dos, como pre vi são do mer ca do, a tí tu lo do que se -
ria a de ci são do Go ver no. É pos sí vel ba i xar, pelo me -
nos, três pon tos per cen tu a is. Te ría mos, ain da as sim,
ju ros. Se fos sem para 19% os ju ros re a is, pro je tan do,
atin gi mos algo como 14%, no fim do ano. A de pen der
de con ti nu ar a in fla ção nes sa tra je tó ria de que da –
tem sido esse o re sul ta do ad mi rá vel do Go ver no –, te -
ría mos, com 3% a me nos, 19% de taxa bá si ca. A in fla -
ção fi ca rá aba i xo de 5% – ela já está um pou co aci ma, 
ou seja, ela está em 6%. Te mos, ain da, ju ros re a is al -
tís si mos. Se ri am ju ros re a is em tor no de 13%. São ju -
ros re a is in su por tá ve is, se com pa ra dos com ou tras
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eco no mi as, para to car mos o de sen vol vi men to de ma -
ne i ra sus ten tá vel. 

Por tan to, que o Go ver no ouse des ta vez e que
ba i xe, exa ta men te, tudo o que pode. E vou di zer algo
que tam bém te nho re pe ti do aqui e que tem sido qua -
se como um dis co que ame a ça fu rar. Te nho dito que é
in sa ni da de al guém que rer ba i xar ju ros só por que
quer. É in sa ni da de e já en cer ro, Sr. Pre si den te. Por
ou tro lado, é in sa ni da de al guém não ba i xar tudo aqui -
lo que pode. É in sa no quem ba i xa só por que quer e
ar re ben ta a eco no mia, e é in sa no aque le que não ba i -
xa tudo o que pode. Ago ra, pode ba i xar, com se gu ran -
ça, três pon tos, para, pro je tan do-os, che gar mos a
14% de taxa bá si ca de ju ros, ao fim do ano, e, quem
sabe, com pers pec ti va de taxa real de um dí gi to – o

que se ria psi co lo gi ca men te bom e se ria pra ti ca men te
bom para nós tam bém.

Fica a ad ver tên cia. Tor ço para que o Go ver no
acer te. E fica, aqui, Sr. Pre si den te, a tris te za de ver -
mos que, em vez do es pe tá cu lo do cres ci men to, as
no tí ci as ver da de i ras, aque las que não vem do mar ke -
ting, apon tam re ces são, de sem pre go, es tag na ção
eco nô mi ca e mu i ta in com pe tên cia ad mi nis tra ti va.

Mu i to obri ga do.
Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. 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 (Ma gui to Vi le la) – Con ce -
do a pa la vra ao bri lhan te Se na dor Mão San ta, que
fará im por tan te pro nun ci a men to, em nome do Esta do
do Pi a uí e, cre io, em nome de to dos os bra si le i ros.

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 Ma gui to Vi le la, que pre si de esta ses -
são, Se na do ras e Se na do res que es tão na Casa, bra -
si le i ras e bra si le i ros que as sis tem a esta ses são pela
te le vi são e a ou vem pela Rá dio Se na do, quis Deus
que hoje, 12 de se tem bro de 2003, eu usas se esta tri -
bu na e ti ves se ini ci a do a ses são como Pre si den te da
mes ma. 

Fe liz o país, Se na dor Ma gui to Vi le la, que não
pre ci sa bus car exem plos na his tó ria, em ou tros po -
vos, em ou tra gen te, em ou tra ci vi li za ção. Este País
tem o exem plo aqui. Quis Deus que hoje es ti ves se
pre si din do esta ses são V. Exª, que re pre sen ta o Esta -
do de Go iás, que mu i to tem a ver com a vida, a obra, a 
his tó ria, o íco ne e o sím bo lo que é Jus ce li no Ku bits -
chek de Oli ve i ra. Quis Deus es tar pre sen te tam bém a
esta ses são o Se na dor Val mir Ama ral, do meu Par ti -
do, que re pre sen ta o DF. 

Ontem, esta Casa ho me na ge ou um lí der do Chi -
le, so ci a lis ta, que per deu a vida pela de mo cra cia na -
que le vi zi nho país. Qu e ro di zer, nes te ins tan te, que
hoje en cer ra-se, Se na dor Val mir Ama ral, uma fe liz
idéia. Há um ano V. Exª es te ve aqui com uma co mis -
são es pe ci al cri a da para pre pa rar os atos co me mo ra -
ti vos do cen te ná rio de nas ci men to do Pre si den te Jus -
ce li no Ku bits chek. Era pre si den te o Se na dor Pa u lo
Octá vio; vice-pre si den te, o Se na dor de Mi nas Ge ra is,
Arlin do Por to; e Re la tor, o Se na dor de Mi nas Ge ra is,
mas fi lho do Pi a uí, Fran ce li no Pe re i ra. S. Exªs ide a li -
za ram e aqui hou ve uma re u nião so le ne, em que vá ri -
os ora do res co me mo ra ram o sé cu lo de Jus ce li no Ku -
bits chek. 

Quis Deus, on tem, que es ti vés se mos, no Me -
mo ri al JK, o Se na dor que ora pre si de a ses são, Val -
mir Ama ral, o Se na dor Pa u lo Octá vio, tam bém ho -
me na ge a do, e eu. Na que la so le ni da de, en cer ra -
vam-se as co me mo ra ções do cen te ná rio de Jus ce li -
no Ku bits chek.

Vá ri as per so na li da des re ce be ram a im por tan te
co men da So be ra na Ordem do Mé ri to do Empre en de -
dor Jus ce li no Ku bits chek. Esta Casa, agra ci a da, fez
jus, com mé ri to, a esse ex tra or di ná rio lí der Pa u lo
Octá vio, que, há um ano, jun ta men te com V. Exª, Se -
na dor Val mir Ama ral, pro fe riu dis cur so nes ta Casa, no 
iní cio da co me mo ra ção do cen te ná rio de Jus ce li no
Ku bits chek.

Re lem bro que Pa u lo Octá vio fa zia os seus agra -
de ci men tos e di zia:

Há uma se ma na, eu es ta va no Me mo -
ri al JK, quan do saía uma ca val ga da de di a -
man ti nen ses, que vi e ram a Bra sí lia per cor -
rer um tra je to. Hoje, es tão che gan do a Di a -
man ti na. Esta va eu na que la so le ni da de, ao
lado de mi nha mu lher, Ana Cris ti na, que é
neta de Jus ce li no Ku bits chek, e do Go ver -
na dor em pre en de dor Jo a quim Ro riz. To ca -
ram-se mú si cas, hou ve aque la ce ri mô nia
sim pá ti ca, na que la ma nhã bo ni ta, com o
céu ini gua lá vel de Bra sí lia.

De re pen te, sen ti que duas lá gri mas
cor re ri am pela mi nha face e cons ta tei que
não eram lá gri mas de tris te za, mas, ao con -
trá rio, de pro fun da ale gria – ale gria de mo -
rar nes ta ci da de.

Meu pai e mi nha mãe, aqui pre sen tes,
ti ve ram a co ra gem de acre di tar no so nho de 
JK, a exem plo de mi lha res de bra si le i ros, o
que me trou xe para cá. Fiz a mi nha vida
nes ta ci da de. Amo esta ci da de.

Na que le mo men to, sen ti que eu não
gos ta va de Bra sí lia, mas sim a ama va. Amo
mu i to Bra sí lia; amo os mo ra do res des ta ci -
da de; amo essa gen te gos to sa, essa gen te
can dan ga. Sou mu i to gra to a Bra sí lia e a
Jus ce li no.

A vida me deu dois fi lhos, des cen den -
tes di re tos, nas ci dos em Bra sí lia. Dois can -
dan gui nhos es tão aqui fa zen do his tó ria nes -
ta ci da de. Vou fa zer tudo, na mi nha vida,
para de fen der o de sen vol vi men to des ta ci -
da de. Vou fa zer tudo a que Deus me der for -
ça para con so li dar Bra sí lia, como era o so -
nho de JK.

Mu i to obri ga do a to dos por es ta rem
aqui pre sen tes.

Viva Bra sí lia! Viva JK!

Pa u lo Octá vio ini ci a va a co me mo ra ção, como
V. Exª, Se na dor Val mir Ama ral. E on tem es tá va mos
jun tos. Tam bém fui agra ci a do com a co men da – que 
or gu lho sa men te apre sen to às bra si le i ras e aos bra -
si le i ros – ou tor ga da pelo Cen tro de Inte gra ção Cul -
tu ral e Empre sa ri al de São Pa u lo, So be ra na Ordem
do Mé ri to do Empre en de dor Jus ce li no Ku bits chek.

Qu e ria di zer que to dos nós, a nos sa ge ra ção e
este País sen tem em Bra sí lia o re nas cer, a auto-es ti -
ma, a con fi an ça. Se na dor Ma gui to Vi le la – V. Exª está
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aqui, por que Go iás está na his tó ria –, foi em Ja taí que
um ho mem co mum, em um co mí cio co mum, com a
co ra gem de um go i a no, apar te ou o can di da to Jus ce li -
no, di zen do: “V. Exª será ca paz de obe de cer à Cons ti -
tu i ção, que dita ‘cons tru ir Bra sí lia no pla nal to’”. Jus ce -
li no Ku bits chek, com sua co ra gem ím par, as su miu
esse com pro mis so em Ja taí.

Se na dor Val mir Ama ral e Se na dor Ma gui to Vi le -
la, numa re fle xão da his tó ria do mun do, vem-me à
men te dois gran des lí de res da his tó ria do mun do. Um
é Je sus Cris to, que, há 2003 anos, ar ras tou mul ti -
dões. Qu e ro jus ta men te lem brar que o gran de lí der
Je sus Cris to fa lou bo ni to. O Pai Nos so é um dis cur so
de Cris to, as sim como a afir ma ção “Bem-aven tu ra dos 
os que têm fome e sede de jus ti ça”.

Se na do ra Lú cia Vâ nia, Je sus Cris to fez obras,
foi em pre en de dor. Fez cego ver, ale i ja do an dar, lim -
pou o cor po dos le pro sos, ti rou o de mô nio dos en de -
mo ni nha dos, fez mudo fa lar, fez sur do ou vir. Mul ti pli -
cou pe i xes, pães – foi aí que ini ci ou o Fome Zero –,
mos trou a ale gria de vi ver.

De po is, nes te País, nas Mi nas Ge ra is, há 101
anos, hou ve a mes ma des ti na ção. O pri me i ro pre gou
o amor: “Amai-vos uns aos ou tros”. E o nos so, não o
JC, mas o JK, não Je sus Cris to, mas Jus ce li no Ku bits -
chek, pre gou oti mis mo, ação. Ele fa lou e re pe ti ria
hoje, para que to dos os bra si le i ros e bra si le i ras o ou -
vis sem. Cris to pre gou o amor, e ele, o oti mis mo, o sor -
ri so. Na sua men sa gem, ele dis se: é me lhor ser oti -
mis ta. 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.

Eis aí o gran de exem plo e suas obras. Trin ta me -
tas aco plou à meta sín te se. Qu an do nin guém acre di -
ta va, mos tra ram-lhe Lá za ro, que pa re cia não ter mais
je i to. Je sus de ter mi nou: “Le van ta-te, Lá za ro”. E o nos -
so JK veio aqui e dis se: “Le van ta-te, Bra sí lia.
Ergue-te, Bra sí lia”. E aqui es ta mos nós, nes ta ho me -
na gem, nes te exem plo de de mo cra cia.

Pre si den te Lula, Vos sa Exce lên cia tem um ho -
mem mu i to ins pi ra do a seu lado. Co nhe ço-o: Ri car do
Kots cho, Asses sor de Impren sa. Ele teve a ins pi ra ção, 
ou tro dia, de co lo car em uma sala de im pren sa o
nome de Car los Cas tel lo Bran co, Cas tel li nho, do meu
Pi a uí. Foi ele que teve a bra vu ra de, nos tem pos da di -
ta du ra, le var a co mu ni ca ção da li ber da de que o povo
de se ja va.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Mão San ta, no mo men to opor tu no, gos ta ria de apar -
teá-lo.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E acer ta ram
bus can do a ins pi ra ção do Pi a uí. Bra sí lia foi cons tru í -

da por Jus ce li no e pe los mi ne i ros que ele ar ras tou.
Mas, de po is dos mi ne i ros, os pi a u i en ses, Se na do ra
Lú cia Vâ nia, for mam aqui a ma i or co lô nia.

As his tó ri as de Mi nas e do Pi a uí se con fun dem
mu i to. Ti ra den tes mor reu na for ca ante a der ra ma dos
por tu gue ses – es ses im pos tos que es tão nos pre o cu -
pan do na Re for ma; com essa der ra ma que o PSDB e
o PFL fi ze ram até uma for ca. Mor reu Ti ra den tes, mas
o Pi a uí con ti nu ou. O povo pi a u i en se, numa ba ta lha
san gren ta, em 13 de mar ço, foi o pri me i ro povo a ex -
pul sar os por tu gue ses. E nós so mos a se gun da co lô -
nia aqui.

Sr. Pre si den te, Se na dor Val mir Ama ral, está no
Hino do Pi a uí: “Pi a uí, ter ra que ri da, fi lha do sol do
Equa dor. Na luta, o teu fi lho é o pri me i ro que che ga...”.
De po is dos mi ne i ros, fo mos nós. É a ma i or co lô nia.

Se na dor Ma gui to Vi le la, re ce bi ho me na gens, ao 
lon go da mi nha vida, como Go ver na dor, mas esta mu -
i to me emo ci o na. Eu a re ce bi pelo Se na do e a di vi do
com to dos os pi a u i en ses que aju da ram a cons tru ir
esta ci da de.

Já que o Pre si den te Lula ace i tou um pi a u i en se
mor to, Car los Cas tel lo, jor na lis ta ho me na ge a do na
Sala da Impren sa, vai aqui um acon se lha men to de
um pi a u i en se vivo. Ama nhã é dia da pe la da do Pa lá -
cio. Pre si den te Lula, con vi de os pe la de i ros para an -
da rem até o Me mo ri al, para apren de rem, com a vida
do ma i or sím bo lo, que este País pre ci sa de de sen vol -
vi men to, em pre go, pro gres so.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor

Mão San ta, V. Exª faz um dis cur so im por tan tís si mo,
in te res san tís si mo. De V. Exª não era de se es pe rar ou -
tra co i sa. Com sua cul tu ra e seu co nhe ci men to ge ral,
V. Exª não nos sur pre en de. Acres cen to ao seu pro -
nun ci a men to o fato de que hoje, na mi nha ci da de, Ja -
taí, exa ta men te no lo cal onde Jus ce li no fez seu pri -
me i ro co mí cio em cima de um ca mi nhão Stu de ba ker,
numa ofi ci na me câ ni ca, será ina u gu ra do o Me mo ri al
JK, além do Par que Eco ló gi co JK. Tra ta-se de uma
obra per fe i ta de um dos gran des ad mi nis tra do res
des te País, Dr. Hum ber to Ma cha do, Pre fe i to Mu ni ci -
pal de mi nha ci da de. No me mo ri al, ha ve rá o re gis tro
de al guns fa tos iné di tos, que nem a his tó ria bra si le i ra
os co nhe ce re al men te. V. Exª lem brou a per gun ta fe i -
ta, no dia 04 de abril de 1955, por To ni qui nho, um jo -
vem da que la épo ca, que, no meio da mul ti dão, es ten -
deu o bra ço e, in ter rom pen do a alo cu ção do Pre si -
den te Jus ce li no Ku bist chek, per gun tou-lhe se, se
ele i to, cum pri ria o art. 6º Das Dis po si ções Cons ti tu ci -
o na is Tran si tó ri as. E, na que le mo men to, ele as su miu
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esse com pro mis so, que pas sou a ser ban de i ra de sua 
cam pa nha. Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, sem dú -
vi da ne nhu ma, foi o ma i or es ta dis ta des te País, o es -
ta dis ta do sé cu lo, um exem plo para esta e para as fu -
tu ras ge ra ções. E, hoje, o Se na do da Re pú bli ca es ta -
rá re pre sen ta do pe los três Se na do res do Dis tri to Fe -
de ral: Eu rí pe des Ca mar go, Pa u lo Octá vio, que é in -
clu si ve ca sa do com a neta de Jus ce li no, e o Se na dor
Val mir Ama ral, que es ta rá re pre sen tan do todo o Se -
na do na que la ci da de. Por tan to, a ci da de de Ja taí,
hoje, re ce be rá es sas ilus tres per so na li da des, para
pres tar essa ho me na gem al ta men te sig ni fi ca ti va a
JK, à sua fa mí lia e à his tó ria do Bra sil. Se na dor Mão
San ta, V. Exª faz um pro nun ci a men to his tó ri co nes te
mo men to. Em nome de Ja taí, do Pre fe i to, do
Vice-Pre fe i to, da Câ ma ra de Ve re a do res e do povo de 
Ja taí, cum pri men to-o e lhe agra de ço pelo pro nun ci a -
men to que faz. Mu i to obri ga do.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço e in -
cor po ro o apar te de V. Exª ao nos so pro nun ci a men to.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Mão San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouço, com
pra zer, o apar te do Se na dor Val mir Ama ral, pe din -
do-lhe per mis são para fa zer re fe rên cia a um pro nun -
ci a men to que S. Exª fez há um ano. Vou re lem brar só
o gri fa do.

V. Exª re lem bra va ener gia e trans por te, o bi nô -
mio de Jus ce li no, em cujo Go ver no a taxa de cres ci -
men to eco nô mi co do País se man te ve em tor no de
7,8% ao ano. Aten te bem, Pre si den te Lula! Ama nhã,
na pe la da, va mos bo tar os pe la de i ros rumo ao Me mo -
ri al e ver a fon te de ins pi ra ção ma i or do Bra sil: Jus ce li -
no Ku bis chek! Se na do ra Lú cia Vâ nia, a taxa de cres -
ci men to eco nô mi co do País na que le mo men to se
man ti nha no pa ta mar de 7,8% ao ano, dado aqui
apre sen ta do pelo Se na dor Val mir Ama ral, nes ta
Casa, há um ano. É o oti mis mo que JK con se guiu se -
me ar nos co ra ções de Bra sí lia. Essas fo ram as pa la -
vras de V. Exª, Se na dor Val mir Ama ral.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Go ver na -
dor, Se na dor Mão San ta, V. Exª, que re pre sen ta tão
bem nes ta Casa o seu Esta do, o Pi a uí, está de pa ra -
béns! Ontem, tive a fe li ci da de e o pra zer de acom pa -
nhar V. Exª no Me mo ri al JK, re ce ben do essa me da lha 
e sen do cha ma do de Co men da dor Mão San ta. Fi quei
fe liz por ver V. Exª sen do con de co ra do pela neta de
JK, Ana Cris ti na, e por seu es po so, Se na dor Pa u lo
Octá vio. Pa ra béns a V. Exª por isso e pelo dis cur so
que faz hoje des ta tri bu na so bre a vida de Jus ce li no!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de -
ço-lhe pela sua par ti ci pa ção, Se na dor Val mir Ama ral,
e o Bra sil todo lhe agra de ce, por que V. Exª, jun ta men -
te com o Se na dor Pa u lo Octá vio, foi um dos ar tí fi ces
des sa ho me na gem em co me mo ra ção ao cen te ná rio
de Jus ce li no, sub sí dio que leva à nos sa ju ven tu de a
cren ça de Jus ce li no Ku bits chek na nos sa Pá tria.

Há um ano, nes ta Casa – o Pi a uí sem pre pre -
sen te –, o De pu ta do Paes Lan dim, do PFL, pro fe ria
pro nun ci a men to pelo Cen te ná rio de JK. E com pa ra va
Jus ce li no Ku bits chek com Tho mas Jef fer son, Pre si -
den te dos Esta dos Uni dos que pe diu que co lo cas sem 
no seu tú mu lo que ele ti nha sido o fun da dor da Uni -
ver si da de de Vir gí nia.

Diz Mil ton Cam pos: os téc ni cos têm o sa ber, e
os po lí ti cos têm a sa be do ria. E Jus ce li no ti nha isso
tudo.

Re gis tro uma ob ser va ção mi nha, pes so al: fi quei
sur pre so ao ser in for ma do de que ti nha sido es co lhi do
para essa ho me na gem, mas acho que a me re ço, que o
Pi a uí a me re ce, Se na dor Val mir Ama ral, por que os pi a -
u i en ses são a se gun da co lô nia aqui Bra sí lia, de po is dos 
mi ne i ros, e tam bém aju da ram a cons tru ir esta ci da de.
Infor ma ram-me que so mos o Se na dor que mais ci tou
Jus ce li no Ku bits chek em pro nun ci a men tos. Isso se
deve à nos sa vida de ci rur gião, mé di co de San ta Casa,
à pas sa gem pelo Exér ci to, à ele i ção para pre fe i to, go -
ver na dor. Tam bém, como ele, so fri – até sei as mal da -
des e as in jus ti ças de uma cas sa ção. 

O fato é que, das co men das que já re ce bi, essa,
or gu lho sa men te, vou le var para o Pi a uí.

Mas que ro tra zer aqui o que sen ti a res pe i to de
Jus ce li no. No cre pús cu lo do Go ver no de Jus ce li no, eu 
es tu da va em For ta le za para pres tar ves ti bu lar e já me
sen tia atra í do por ele. Ele fez a úl ti ma vi si ta à Fa cul da -
de de Di re i to de For ta le za, e eu o acom pa nhei, mo ti -
va do pela cu ri o si da de. Ele en trou com aque le sor ri so.
Era iní cio dos anos 60, e uma es quer da ra di cal, bur ra
e ig no ran te ten tou va i ar o Pre si den te Jus ce li no. Ele
sor riu, Se na dor Val mir Ama ral.

Pre si den te Lula, a ins pi ra ção está bem aqui.
Ama nhã, os “pe la de i ros” vão lá ver a sa be do ria. Está
no Me mo ri al. Se na dor, eu es ta va lá. E o Pre si den te
Lula sa bi a men te ne gou essa es quer da bur ra. Eu acho 
que Sua Exce lên cia está cer to: que não seja nem da
es quer da nem da di re i ta; que seja como Jus ce li no:
na ci o na lis ta, ho mem do de sen vol vi men to e que teve
a co ra gem de rom per com o FMI. É lá na His tó ria que
os “pe la de i ros” têm de apren der e tre i nar para go ver -
nar este País.
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Mas a es quer da ten tou va i ar Jus ce li no. Ele sor -
riu e dis se: “fe liz do país que pode va i ar o seu Pre si -
den te da Re pú bli ca!”

Se na dor Ma gui to Vi le la, acom pa nhei esse fato
lá na Fa cul da de de Di re i to da an ti ga For ta le za, do co -
me ço dos anos 60. Como em to das as ci da des an ti -
gas, ha via um abri go na pra ça onde se to ma va um ca -
fe zi nho, e ele foi para a Assem bléia – que fi ca va no
cen tro, nes se tem po –, com aque le sor ri so, no fim, no
cre pús cu lo do seu go ver no, que de mons tra va sua sa -
tis fa ção com o de ver cum pri do, com o cum pri men to
da mis são. Eu, um jo vem es tu dan te, es ta va ali acom -
pa nhan do e ven do, já atra í do por aque la li de ran ça.
Alguns se apro xi ma vam, de ter no – acho que eram os
de pu ta dos, pois es tá va mos pró xi mos à Assem bléia.
No ca fe zi nho, di an te do povo, vi um ca bo clo, um da -
que les ce a ren ses de ca be ça cha ta, com cha péu. Ele
que ria apro xi mar-se, mas es ta va in ti mi da do pe los
seus tra jes, pela sua hu mil da de. Mas, Se na dor Val mir
Ama ral, ele não se con te ve e gri tou: “Oh, Pre si den te
pai-d’égua!” Pai-d’égua é o povo do co ra ção da que le
ho mem, da que le gi gan te, da que le em pre en de dor. Foi 
essa a emo ção que sen ti e vi no sor ri so.

De po is, todo mun do sabe, uma cru ci fi ca ção,
que nem Cris to. Qu an to ele so freu!

Se na dor Val mir Ama ral, vou ci tar um fato so bre
Jus ce li no. Ain da Go ver na dor, fui a Por tu gal, Co im bra,
fa zer um con vê nio com a Uni ver si da de Esta du al do
Pi a uí. E vi si tei Óbi dos, ci da de his tó ri ca, an ti ga, pró xi -
ma a Lis boa, que tem uma mu ra lha. Lá eles têm um li -
cor ver me lho, bom de to mar, cha ma do gin ja. Entrei
numa casa an ti ga da que las, que era um bar. Que sur -
pre sa! Ao to mar a gin ja, olhan do a de co ra ção, en con -
trei duas car tas de Jus ce li no Ku bits chek. Fui à pa re de 
ler as car tas. Em Óbi dos, no exí lio. Re pa rem o so fri -
men to da que le fi lho ma i or, pro i bi do de vi si tar Bra sí lia.
Seu dia fe liz foi quan do o povo ar ras tou o seu ca i xão e 
o le vou can tan do. Esse foi o úni co dia em que ele
pôde sen tir, já mor to, Bra sí lia, pois es ta va pro i bi do de
vi si tá-la. Li as car tas com a le tra de Jus ce li no, nas ci do 
em 1902. Uma agra de cia ao dono do bar – olhem a
de li ca de za da que le ho mem que já ti nha sido tudo –
os mo men tos em que ti nha to ma do um scotch, uns
uís ques, du ran te seu exí lio, pas sa do gran de par te em 
Por tu gal. Na ou tra car ta, cum pri men ta va o dono do
bar,onde to mei a gin ja, e sua fa mí lia pelo Na tal e pelo
Ano Novo. Ve jam a aten ção da que le ho mem: car tas
com essa afe ti vi da de, esse ca ri nho e esse amor! Eu
dis se ao dono, um ra paz, que se tra ta va de re lí qui as
de gran de va lor, pois aque las car tas eram do ho mem
ma i or dos 512 anos do Bra sil. Isso não se dis cu te.
Dis se-lhe que, no nos so Bra sil, há um Cris to Re den -

tor le van ta do e que a ou tra una ni mi da de é o nos so JK
– ima gem de JC (Je sus Cris to). Ele dis se que o bar
não era mais do mes mo dono, que ele o ti nha com pra -
do. E eu lhe dis se para co lo car o re tra to des se ho -
mem, pois todo bra si le i ro iria que rer ir lá.

Essa era a ho me na gem que que ría mos fa zer.
O Bra sil está sal vo, e aí está o exem plo a se guir:

a co ra gem de Jus ce li no Ku bits chek, que rom peu com
o FMI. Ele agüen tou com re sig na ção o so fri men to, as
in jus ti ças. E aqui pro fe riu o seu úl ti mo dis cur so, quan -
do pre viu que se ria cas sa do, por que o seu nome se ria 
o ven ce dor em qual quer ele i ção no Bra sil.

No mun do, cri a ram-se vá ri as ca pi ta is, Srª Pre si -
den te, Se na do ra Lú cia Vâ nia: Cons tan ti no pla, Pe -
quim, Ma dri e ou tras, mas ne nhu ma, no mun do todo,
tem a vi são, o amor, o oti mis mo, a auto-es ti ma e a in -
te gra ção da nos sa.

De i xo, en tão, as nos sas ho me na gens, a ho me -
na gem do Se na do, a ho me na gem do meu Par ti do. O
no bre Lí der do PSDB mu i to me sen si bi li zou quan do
tam bém me de le gou fa lar por aque le gran di o so Par ti -
do so bre aque le ho mem que en si nou a to dos nós a
go ver nar com to le rân cia, oti mis mo, e com o bi nô mio
“Ener gia e Trans por te”.

Para en cer rar, re pi to aqui aqui lo que ele de i xou
es cri to:

Des te Pla nal to Cen tral, des ta so li dão
que em bre ve se trans for ma rá em cé re bro
das mais al tas de ci sões na ci o na is, lan ço os
olhos mais uma vez so bre o ama nhã do
meu País e an te ve jo esta al vo ra da com uma 
fé in que bran tá vel e uma con fi an ça sem li mi -
tes no seu gran de des ti no.

É a nos sa ho me na gem, no dia de seu ani ver sá -
rio, àque le que é fi lho do Bra sil e pai de Bra sí lia, fon te
de ins pi ra ção ma i or de to dos nós. Ele es te ve aqui e foi 
afas ta do.

Fe liz o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
quan do pu bli cou os me lho res pro nun ci a men tos des ta 
Casa em 180 anos, em um li vro e um CD, e en tre eles
está o de Jus ce li no Ku bits chek. E re lem bra ria aque la
que acho ser a me lhor men sa gem que ele deu, pois
Cris to pre gou o amor; e ele, o oti mis mo. “É me lhor ser
um oti mis ta. O oti mis ta pode er rar; o pes si mis ta já
nas ce er ra do e con ti nua er ra do”.

Viva Bra sí lia, fi lha de Jus ce li no Ku bits chek!

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta, o 
Sr. Ma gui to Vi le la, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da su ces si va men te pelo
Sr. Val mir Ama ral e pela Sra. Lú cia Vâ nia.
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A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Antes de
pas sar a pa la vra ao Se na dor Val mir Ama ral, gos ta ria
de cum pri men tá-lo, Se na dor Mão San ta, em nome
des ta Casa, por essa co men da. To dos nós, Se na do -
res, as so ci a mo-nos a essa jus ta ho me na gem do Cen -
tro de Inte gra ção Cul tu ral e Empre sa ri al de São Pa u -
lo, que con ce deu a V. Exª a Con de co ra ção So be ra na
Ordem do Mé ri to Empre en de dor Jus ce li no Ku bits -
chek, vis to que V. Exª, nes ta Casa, re pre sen ta mu i to
bem o povo do Pi a uí. E te nho cer te za de que essa ho -
me na gem é tam bém uma ho me na gem ao povo do
seu Esta do, tão bem de fen di do por V. Exª nes ta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Lú cia Vâ nia) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Val mir Ama ral.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui de sig na do pelo
Exmº Se na dor José Sar ney, Pre si den te do Se na do
Fe de ral, para re pre sen tar esta alta Casa Le gis la ti va
na ina u gu ra ção do Me mo ri al JK, na ci da de de Ja taí,
Esta do de Go iás, even to mar ca do para as 19 ho ras
de hoje. Re ce bo a in di ca ção e me sin to hon ra do.

Tam bém es ta rão pre sen tes os Se na do res Ma -
gui to Vi le la, Pa u lo Octá vio e Eu rí pe des Ca mar go, e a
Srª Ana Cris ti na Ku bits chek Bar ba rá Pe re i ra, neta do
fun da dor de Bra sí lia.

A idéia de cons tru ir Bra sí lia, como dis se o pró -
prio Jus ce li no Ku bits chek em seu li vro Por que cons -
truí Bra sí lia, sur giu qua se de um nada. As gran des
idéi as da his tó ria da hu ma ni da de acon te cem sem pre
as sim, fru tos da ca su a li da de uni da com a in te li gên cia
in co mum de um ho mem que per ce be a má gi ca da -
que le mo men to e pre vê o seu re sul ta do.

Os pas sos an te ri o res ao sur gi men to de Bra sí lia
de mons tram essa com bi na ção. O en tão can di da to JK
não que ria co me çar sua cam pa nha de for ma co mum,
pre ten dia ino var e es co lheu a ci da de de Ja taí, em Go -
iás, por ser no Bra sil Cen tral, para o seu pri me i ro co -
mí cio.

O fato, por si, já se ria um mar co po lí ti co na his tó -
ria po lí ti ca bra si le i ra. Antes de Ja taí, to dos os can di -
da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca co me ça vam suas
cam pa nhas em gran des cen tros. Era a pri me i ra vez
que um can di da to fa zia tal es co lha. Uma ci da de pe -
que na no in te ri or do Bra sil.

E as sim acon te ceu em Ja taí. Era o dia 4 de abril
de 1955. Du ran te seu dis cur so, JK dis se que cum pri -
ria fi el men te a Cons ti tu i ção. Nes se ins tan te, um dos
ou vin tes – Antô nio Car va lho So a res, co nhe ci do na ci -
da de como To ni qui nho – o in ter pe lou para per gun tar
se a trans fe rên cia da Ca pi tal da Re pú bli ca, pre vis ta

na Cons ti tu i ção, se ria cum pri da. Foi aí que o gê nio, o
ho mem pú bli co, o po lí ti co per ce beu o mo men to e pre -
viu a gran de za do re sul ta do ali con ti do, res pon deu:
“Se for ele i to, cons tru i rei a nova Ca pi tal e fa rei a mu -
dan ça da sede do Go ver no.

Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, Srªs e Srs.
Se na do res, es sas pa la vras nos cer cam em con cre to
e aço. Sou Se na dor pelo Dis tri to Fe de ral e per ce bo a
gran de za da que le mo men to em mi nha vida e de mi -
nha fa mí lia. So mos pi o ne i ros. Meu pai e mi nha mãe
acre di ta ram no so nho e agra de ço a Deus to dos os
dias por isso.

Não que ro aqui fa zer um re la to his tó ri co so bre
Bra sí lia – o pró prio fun da dor já o fez –, pois se ria pre -
ten si o so de mi nha par te. Qu e ro, sim, enal te cer o povo 
des ta ci da de, os que ha bi tam e tra ba lham, ho mens e
mu lhe res que di a ri a men te fa zem das pro fe ci as de
Dom Bos co a es pe ran ça, a bus ca por dias me lho res e 
o en gran de ci men to do Bra sil.

O povo de Bra sí lia é lu ta dor e de ter mi na do. Não
des me re cen do ne nhu ma ou tra ci da de, aqui as pa la -
vras es tu do e tra ba lho são si nô ni mos de vida e se
con fun dem com o dia-a-dia. Não há or gu lho ma i or do
que mo rar aqui, ser co nhe ci do como bra si li en se e ter
os há bi tos da qui. De mi nha par te, acres cen to que,
como Par la men tar, bus co en ten der as ne ces si da des
da po pu la ção des ta ter ra e trans for má-las em ação le -
gis la ti va. Te nho vá ri os pro je tos em dis cus são nes ta
Casa que con fir mam a mi nha pos tu ra e o meu amor a
Bra sí lia. 

De tal modo, Sr. Pre si den te, que fico não só hon -
ra do, mas tam bém emo ci o na do ao ser in di ca do pelo
Pre si den te do Se na do para re pre sen tar esta Casa no
lu gar onde a pro fe cia e o so nho ti ve ram en con tro com
a in te li gên cia e vi são de um hu ma no ilu mi na do como
JK.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Val mir Ama ral, que ro cum pri men tá-lo pelo pro nun ci a -
men to. V. Exª hoje es ta rá re pre sen tan do o Se na do da
Re pú bli ca na mi nha ci da de, por oca sião da ina u gu ra -
ção do Par que Eco ló gi co e do Me mo ri al JK. Ja taí
hoje, sem dú vi da ne nhu ma, será pal co de al guns fa -
tos im por tan tes. Na épo ca em que Jus ce li no era can -
di da to a Pre si den te da Re pú bli ca, Ja taí era o ma i or
re du to pes se dis ta do Bra sil, pro por ci o nal men te. Exa -
ta men te por isso, Jus ce li no a es co lheu. E foi le va do a
Ja taí por um mé di co, seu co le ga de fa cul da de, Dr. Se -

27082 Sábado 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL520     



ra fim de Car va lho, já fa le ci do. Hoje, a es po sa do Dr.
Se ra fim de Car va lho, D. Síl via Car va lho, que foi a mu -
lher que re ce beu Jus ce li no em sua re si dên cia, es ta rá
nos re en con tran do a to dos e, prin ci pal men te, a neta
de Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra. D. Síl via tem qua -
dros com Jus ce li no, com de di ca tó ri as ma nus cri tas
por ele, além de car tas e bi lhe tes, que, hoje, es ta rão
ex pos tos no Me mo ri al. Assim, mu i ta co i sa que a pró -
pria His tó ria não re gis trou será co nhe ci da hoje em Ja -
taí. Há tam bém al gu mas fo tos de al guns acon te ci -
men tos, iné di tas, que fa rão par te do Me mo ri al JK na -
que la ci da de. Tam bém gos ta ria de di zer a V. Exª, Se -
na dor Val mir Ama ral, que o Pre fe i to de Ja taí, Hum -
ber to Ma cha do, um en ge nhe i ro mu i to jo vem e que já
é pre fe i to pela se gun da vez, teve a sen si bi li da de de
man dar cons tru ir o Me mo ri al JK na ci da de, pois isso
ser vi rá de elo para a pró pria his tó ria. Ou seja, o Me -
mo ri al JK, em Ja taí, é o elo que fal ta va para li gar a his -
tó ria da pro mes sa de Jus ce li no, em Ja taí, com a re a li -
da de que é hoje Bra sí lia, aqui no Pla nal to Cen tral. E V. 
Exª terá a opor tu ni da de de co nhe cer o To ni qui nho, o
ou vin te que fez a per gun ta a Jus ce li no; tam bém o
Pre fe i to da que la épo ca e ou tros po lí ti cos im por tan tes, 
como Cé sar de Alme i da Melo, Antô nio So a res Li ge -
da, Lu zi a no de Car va lho, en fim, to dos que es ta vam
com Jus ce li no Ku bits chek no pa lan que no dia 4 de
abril de 1955, a que V. Exª fez re fe rên cia, em cima de
um ca mi nhão Stu de ba ker, em uma ofi ci na me câ ni ca.
Por tan to, to das es sas pes so as que ain da es tão vi vas
es ta rão pre sen tes, jun ta men te com V. Exª, na ina u gu -
ra ção des se Me mo ri al JK. Qu e ro, pois, cum pri men -
tá-lo pelo pro nun ci a men to e tam bém pela de sig na ção 
fe i ta pelo Pre si den te José Sar ney para que V. Exª,
que mora em Bra sí lia, em pre sá rio que con tri bui mu i to
para a gran de za des ta ci da de, seja o re pre sen tan te
des ta Casa na mi nha ci da de, onde re ce be rá as ho -
me na gens do gran de e ex tra or di ná rio Pre fe i to Hum -
ber to Ma cha do, da Câ ma ra Mu ni ci pal e de to das as
de ma is au to ri da des. Mu i to obri ga do.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, es tou mu i to hon ra do por ser apar -
te a do por V. Exª. Hoje será um dia de mu i ta ale gria
para to dos nós. Te nho cer te za de que a cons tru ção do 
Me mo ri al JK em Ja taí foi idéia de V. Exª. 

Nós, os três Se na do res de Bra sí lia, jun ta men te
com a neta de Jus ce li no, Anna Cris ti na, es ta re mos
hoje em Ja taí pres ti gi an do a ina u gu ra ção do mu seu
que en gran de ce rá o nos so País e, prin ci pal men te, o
Esta do de Go iás, o qual V. Exª re pre sen ta tão bem
nes ta Casa. V. Exª é um lu ta dor, um Se na dor que tra -
ba lha bas tan te pelo seu Esta do e que, quan do o go -

ver nou, foi con si de ra do o me lhor Go ver na dor do Bra -
sil à épo ca.

Será uma hon ra para mim e, te nho cer te za, para 
os meus Pa res de Bra sí lia, Se na do res Pa u lo Octá vio
e Eu rí pe des Ca mar go, acom pa nhar mos V. Exª em Ja -
taí. Te nho cer te za de que será um dia ines que cí vel na 
vida dos Se na do res de Bra sí lia.

Pa ra béns, Se na dor Ma gui to Vi le la, por essa bri -
lhan te idéia. Te nho cer te za de que Anna Cris ti na está
mu i to fe liz com mais esse Me mo ri al JK, em Ja taí.

Pa ra be ni zo tam bém o Se na dor Mão San ta, que
pre si de esta ses são, pelo bri lhan te dis cur so que fez a
res pe i to da vida de Jus ce li no Ku bits chek. Pa ra béns,
Pre si den te, Se na dor e ex-Go ver na dor Mão San ta!

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Val mir Ama ral, per mi te-me V. Exª apar teá-lo mais
uma vez.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Qu e ro re -
gis trar um fato tam bém in te res san te. Exa ta men te
hoje, se es ti ves se vivo – e po de ria es tar vivo –, o
ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra es ta -
ria com ple tan do 101 anos de exis tên cia. É, por tan to,
gran de co in ci dên cia a ina u gu ra ção do Me mo ri al no
dia de seu nas ci men to. O gran de Pre fe i to de Ja taí
teve a idéia de cons tru ir – a idéia é dele, os mé ri tos
são dele, os re cur sos são da pre fe i tu ra – esse par que
eco ló gi co, que V. Exª co nhe ce rá, e o Me mo ri al Ja taí
pres ta rá to das as ho me na gens à fa mí lia de Jus ce li no, 
por in ter mé dio de sua neta, Anna Cris ti na Ku bits chek, 
do Se na dor Pa u lo Octá vio, que hoje é mem bro da fa -
mí lia, de V. Exª e do Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.
Por tan to, hoje, se es ti ves se vivo, Jus ce li no Ku bits -
chek es ta ria com ple tan do 101 anos de exis tên cia, e
po de ria es tar vivo, por que te mos vis to pes so as que
ul tra pas sa ram a bar re i ra dos 100 anos até com uma
cer ta vi ta li da de. Mu i to obri ga do.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Se na -
dor Ma gui to Vi le la, Ja taí é a sua ter ra na tal e foi lá que
Jus ce li no teve a bri lhan te idéia de cons tru ir Bra sí lia.
Por isso, V. Exª tem mu i ta li ga ção com a Ca pi tal fe de -
ral. Te nho cer te za de que Jus ce li no está no céu mu i to
fe liz com a nos sa pre sen ça em Ja taí, co me mo ran do
os seus 101 anos.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – É in te res -
san te no tar que foi de Ja taí, de um dis tri to cha ma do
Pe ro lân dia, que vi e ram as pe ro bas e as ma de i ras
para a cons tru ção dos pri me i ros edi fí ci os de Bra sí lia.
E o To ni qui nho, que fez a per gun ta para JK, é ma ri do
da mi nha irmã mais ve lha, Ane li ta. De for ma que, toda 
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a mi nha fa mí lia es ta va no ae ro por to e no co mí cio,
quan do Jus ce li no Ku bits check fez a pro mes sa da
cons tru ção da ci da de. Inclu si ve eu, mu i to ga ro to, re -
cep ci o nei o Jus ce li no no ae ro por to de ter ra da mi nha
ci da de no dia 4 de abril de 1955.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Ja taí
tem mu i to a co me mo rar, por ter sido a ci da de onde
Jus ce li no fez o com pro mis so de cons tru ir Bra sí lia e
por um fi lho seu ter sido um dos me lho res go ver na do -
res do Bra sil e, hoje, Se na dor da Re pú bli ca.

Pa ra béns, Ja taí e Se na dor Ma gui to Vi le la. Até
hoje à no i te, em Ja taí, se Deus qui ser. Mu i to obri ga do, 
Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Val mir Ama -
ral, a Sra. Lú cia Vâ nia, 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) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia, do PSDB, de Go iás.
Em se gui da, usa rá da pa la vra o Se na dor Re nan Ca -
lhe i ros, Lí der do PMDB.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pro nun cia
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, o Se na do Fe de ral será, em bre ve, con vo ca -
do a de li be rar so bre mais uma ques tão da má xi ma re -
le vân cia para o País. Tra ta-se da Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 67, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo, que pro -
põe a cha ma da re for ma da pre vi dên cia.

De acor do com o Go ver no, pro põe-se a cons tru -
ção, a lon go pra zo, “de um re gi me pre vi den ciá rio bá si -
co pú bli co, uni ver sal, com pul só rio para to dos os bra -
si le i ros”. Tal re gi me, de ca rá ter con tri bu ti vo, como é
tra di ci o nal na cul tu ra pre vi den ciá ria bra si le i ra, con ta -
ria “com be ne fí ci os de apo sen ta do ria de fi ni dos, va lor
do piso e teto cla ra men te es ti pu la dos e ges tão de mo -
crá ti ca qua dri par ti te”.

Ale ga-se que a Emen da nº 20 cri ou re gras bas -
tan te di fe ren ci a das en tre o Re gi me Ge ral de Pre vi -
dên cia So ci al e os re gi mes pró pri os pre vi den ciá ri os
dos ser vi do res, com de se qui lí bri os nas di men sões da 
eqüi da de e sus ten ta bi li da de de lon go pra zo. 

Por tan to, quer a pro po si ção “avan çar no sen ti do 
da con ver gên cia de re gras en tre os re gi mes de pre vi -
dên cia atu al men te exis ten tes”, apli can do aos ser vi -
do res cri té ri os es ta be le ci dos para os tra ba lha do res
do se tor pri va do, de sor te a exis tir “um teto co mum de
be ne fí ci os e con tri bu i ções para os fu tu ros se gu ra -
dos”. Com isso, jul ga o Go ver no ar qui te tar uma “pre vi -
dên cia so ci al mais equâ ni me, so ci al men te mais jus ta
e viá vel fi nan ce i ra e atu a ri al men te a lon go pra zo”. 

Pon to por pon to, a PEC nº 67 dis pen sa a obri ga -
to ri e da de de lei com ple men tar para fi xa ção da re mu -
ne ra ção dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;
es ta be le ce sub te to li mi ta do às re mu ne ra ções de Go -
ver na dor, De sem bar ga do res, De pu ta dos Esta du a is,
De pu ta dos Dis tri ta is e Pre fe i tos, a ser apli ca do nos
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os; es ten de o li mi te 
do Po der Ju di ciá rio dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
fi xa do em 90,25% da re mu ne ra ção ou sub sí dio de Mi -
nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para mem bros
do Mi nis té rio Pú bli co, De fen so res e Pro cu ra do res. 

Su bor di na à de fi ni ção de lei a con ces são de
apo sen ta do ria por in va li dez de ter mi na da por do en -
ças gra ves, con ta gi o sas e in fec ci o sas; mo di fi ca as re -
gras de tran si ção para ser vi do res que in gres sa ram no 
ser vi ço pú bli co até 16 de de zem bro de 1998, me di an -
te a im po si ção de re du to res, man ti da a in te gra li da de
e a pa ri da de com a ob ser vân cia de ex pe riên ci as es -
pe ci a is; es ta be le ce no vos cri té ri os para o cál cu lo de
pen sões e de pen den tes de ser vi do res; subs ti tui a
apo sen ta do ria in te gral dos ser vi do res pela re sul tan te
da mé dia das re mu ne ra ções; subs ti tui a pa ri da de
cons ti tu ci o nal en tre re mu ne ra ção e be ne fí ci os de ser -
vi do res ati vos e ina ti vos por “ín di ces de atu a li za ção”.

Ga ran te aos ser vi do res apo sen ta do ria e pen -
são aos de pen den tes, quan do em gozo des ses be né -
fi cos ou quan do cum pri dos os re qui si tos; es ten de a
in te gra li da de e pa ri da de, de acor do com a lei, aos
ser vi do res com ida de mí ni ma de 60 ou 55 anos e não, 
mais, com 53 ou 48 anos, se ho mem ou mu lher; tem -
po de ser vi ço pú bli co de 20, e não de 10 anos; e na
car re i ra e no car go, de 10 e 5 anos, res pec ti va men te,
para 5 anos no car go, per ce ben do be ne fí ci os cal cu la -
dos pela mé dia e com re du tor.

Ace na a re for ma com a in clu são pre vi den ciá ria
para tra ba lha do res de ba i xa ren da, com be ne fí cio de
um sa lá rio mí ni mo, ex ce to apo sen ta do ria por tem po
de con tri bu i ção. Em mi nha ava li a ção, fal ta cla re za da
pro pos ta para in clu ir os 40 mi lhões de tra ba lha do res
que se en con tram fora do sis te ma, es pe ci al men te
mu lhe res, do nas de casa, tra ba lha do res in for ma is, jo -
vens e até cri an ças – sim, por que elas so mam qua se
meio mi lhão, ape nas no tra ba lho do més ti co.

Aco lhi da, nos ter mos em que está apre sen ta da,
a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 67 de 2003,
vai de ter mi nar o es ta be le ci men to de teto de re mu ne -
ra ções e be ne fí ci os equi va len te ao sub sí dio ou re mu -
ne ra ção de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e
de sub te to nos Esta dos e Mu ni cí pi os. Re mu ne ra ções
e be ne fí ci os em de sa cor do com a Cons ti tu i ção se rão
re du zi dos, não se ad mi tin do in vo ca ção de di re i to ad -
qui ri do a qual quer tí tu lo. Nes se as pec to, em mu i to me
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pre o cu pa o su ca te a men to do ser vi ço pú bli co pro fis si -
o nal, es sen ci al à ci da da nia e aos avan ços so ci a is.

A in te gra li da de das apo sen ta do ri as, man ti da
para os atu a is fun ci o ná ri os pú bli cos “de sa pa re ce
com ple ta men te para fu tu ros ser vi do res”, as sim como
a pa ri da de en tre eles. Exis ti rá re gra de tran si ção para
ex tin guir a apo sen ta do ria pro por ci o nal de quem não
aten da aos re qui si tos da Emen da 20.

Acre di ta-se que, com a re for ma da pre vi dên cia,
o Go ver no pos sa eco no mi zar R$2,45 bi lhões por ano. 
Para tan to, ela é apre sen ta da como me di da ne ces sá -
ria a um ina diá vel sa ne a men to das con tas pú bli cas,
de for ma a per mi tir a re to ma da do cres ci men to do
País. Um ob je ti vo que, na de fe sa com pe ten te do Se -
na dor Alo í zio Mer ca dan te, não de i xa de sen si bi li zar e
em ba la de for ma atra en te o sa cri fí cio ma i or do fun ci o -
na lis mo.

So bre isso o res pe i tá vel eco no mis ta Dér cio Gar -
cia Mu nhoz ava lia que ja ma is o Te sou ro gas tou tão
pou co com o fun ci o na lis mo ati vo e ina ti vo da União.
Diz ele: “Trin ta por cen to das re ce i tas cor ren tes eram
des pe sas com ser vi do res em 1995. Com a po lí ti ca de
ar ro cho sa la ri al dos úl ti mos dez anos, tais gas tos re -
cu a ram para me nos de 20% das re ce i tas. 

No en tan to, o inu si ta do vo lu me de emen das já
ofe re ci das à pro po si ção, con fir ma a ten ta ti va de sal -
vá-la, uma vez que o tex to da pre ten di da re for ma da
pre vi dên cia de sa ten de aos se gu ra dos que dela es pe -
ra vam ma i or al can ce e ga ran tia de be ne fí ci os. 

Apre sen tei três emen das, uma de las con tra a
ta xa ção dos ina ti vos e pen si o nis tas do se tor pú bli co,
a exem plo do que ocor re no se tor pri va do. Con si de ro
que essa ta xa ção re pre sen ta um ônus adi ci o nal ao
im pos to de ren da a que es tão su je i tos e con tra ria o
bom sen so, pois na fase da vida em que se está com a 
ida de avan ça da é que se ne ces si ta de gas tos com
me di ca men tos e cu i da dos es pe ci a is.

Esta mos pro pon do ain da que o re du tor so bre
apo sen ta do ri as e pen sões aci ma do re gi me ge ral da
pre vi dên cia so ci al seja eli mi na do, por quan to os apo -
sen ta dos e pen si o nis tas já es ta rão su je i tos à con tri -
bu i ção so li dá ria de 11%. Mes mo que se leve em con -
si de ra ção a re du ção das des pe sas do ser vi dor fa le ci -
do no or ça men to fa mi li ar, é pre ci so ter em con ta o
prin cí pio da ra zo a bi li da de, sob pena de o re du tor vir a
ser ca rac te ri za do como con fis co pelo Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral.

Ou tra la cu na que pro po nho cor ri gir visa a fa zer
jus ti ça aos atu a is ser vi do res pú bli cos, que já se en -
con tram no meio da tran si ção pre vis ta pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998. Eles não po dem ver as

suas ex pec ta ti vas le gí ti mas de di re i to to tal men te ig -
no ra das. Tra ta-se de uma re gra de tran si ção que com -
bi na o tem po de ser vi ço já cum pri do até a data da pro -
mul ga ção da re for ma com au men to de ida de mí ni ma
pro pos to pela re for ma, sem acar re tar qual quer aba lo
na es tru tu ra e ob je ti vos da re for ma pro pos ta.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, na con di ção de
Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is, não
po de ria me omi tir di an te da ex clu são da CAS des se
de ba te res tri to à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, por se tra tar de emen da à Cons ti tu i ção.
Não te nho dú vi da de que com pe te re gi men tal men te à 
CAS a dis cus são da ma té ria re la ti va à Pre vi dên cia
por suas im pli ca ções so ci a is e nas ques tões tra ba -
lhis tas. Com base em con sul tas aos es pe ci a lis tas em
le gis la ção, le van ta mos pre ce den tes e pro vá ve is equí -
vo cos de in ter pre ta ção e dei en tra da on tem em re -
que ri men to, so li ci tan do que a PEC seja re me ti da à
Co mis são de Assun tos So ci a is. 

Con fio no bom sen so des ta Casa para ava li ar o
ple i to, que faço em res pe i to aos Se na do res que com -
põem a ma i or Co mis são do Se na do. 

Pe las re a ções que co lhi, Sr. Pre si den te, in clu si -
ve do Blo co do Go ver no, é de se su por que, a de pen -
der do voto da ma i o ria das Srªs e Srs. Se na do res,
essa ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo di fi cil men te me re -
ce rá o aco lhi men to pas si vo do Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Após o bri -

lhan te pro nun ci a men to da Se na do ra Lú cia Vâ nia, do
PSDB de Go iás, con ce do a pa la vra, por ces são do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, ao Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, de Ala go as, Lí der do PMDB nes ta Casa.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do res, já em
agos to do ano pas sa do, es pe ci a lis tas em me te o ro lo gia
aler ta vam que a seca no Nor des te, ago ra, em 2003, se -
ria se me lhan te à de 1998. Há cin co anos, como se
sabe, de acor do com o Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas
Espa ci a is, a es ti a gem, na re gião do semi-ári do, foi uma
das cin co mais in ten sas do sé cu lo XX.

A crô ni ca, Sr. Pre si den te, des se fe nô me no cí cli -
co e anun ci a do se fez, mais uma vez, e a his tó ria se
re pe tiu. Ape nas em Ala go as, cal cu la-se que mais de
40 mil pes so as es te jam so fren do com os efe i tos da
seca – a ma i or dos úl ti mos 41 anos. Cho veu, em Ala -
go as, na es ta ção mais chu vo sa do nos so semi-ári do
– exa ta men te em abril, maio, ju nho, ju lho e agos to –,
ape nas 120 mm, e em pou quís si mos dias. Des nu tri -
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ção, fome, do en ças, mi gra ção... as con se qüên ci as da
seca, V. Exª sabe mu i to bem, são co nhe ci das. 

Acos tu ma dos à fal ta de co mi da e água, mu i tos
ala go a nos vêem na mi sé ria o agra va men to da sua si -
tu a ção. E essa si tu a ção, Sr. Pre si den te, se com pli ca
mu i to mais com ou tro tipo de es cas sez: a de ces tas
bá si cas e car ros-pipa. Para mu i tos ser ta ne jos, as ces -
tas, nes se pe río do, são a prin ci pal fon te de ali men to.
De po is de mais de 12 me ses pra ti ca men te sem chu va 
– cho veu ape nas 120 mm, em pou quís si mos dias,
como já me re fe ri –, al gu mas pre fe i tu ras cri a ram uma
es pé cie de vale-fome, que au to ri za as fa mí li as mais
ca ren tes a com pra rem ali men tos em ar ma zéns e su -
per mer ca dos do Mu ni cí pio. 

No ser tão do meu Esta do, Sr. Pre si den te, a si tu -
a ção é crí ti ca. Mu i tos já per de ram to tal men te as suas
sa fras e, ago ra, per dem o pe que no re ba nho. Em San -
ta na do Ipa ne ma, por exem plo, no ser tão de Ala go as,
a 224 Km de Ma ce ió, o pre fe i to de cre tou es ta do de
ca la mi da de pú bli ca e vem des ti nan do boa par te do
Fun do de Par ti ci pa ção do Mu ni cí pio à com pra de ali -
men tos e ao alu guel de tra to res e car ros-pi pas. Dos
42 mil ha bi tan tes, 18 mil so frem di re ta men te com a
seca. A eco no mia da re gião, ba se a da na agri cul tu ra
de sub sis tên cia e na cri a ção do gado, Sr. Pre si den te,
teve uma re du ção de 70% nos úl ti mos qua tro anos,
se gun do o pre fe i to. 

Em São José da Ta pe ra, a seca atin ge gra ve -
men te a zona ru ral e, tam bém, a zona ur ba na. Em
São José da Ta pe ra, a seca atin ge tam bém gran de
par te da po pu la ção, prin ci pal men te a da zona ru ral,
onde re si dem qua se 60% dos 28 mil ha bi tan tes; e
tam bém a zona ur ba na, Sr. Pre si den te, que só re ce be 
água a cada dois dias, ape sar de o Mu ni cí pio fi car a
30 km do rio São Fran cis co. A pre fe i tu ra afir ma que o
cor te das 3.000 ces tas bá si cas e a au sên cia de car -
ros-pi pas, con tra ta dos pelo Go ver no Fe de ral, vem,
sem dú vi da al gu ma, agra van do essa si tu a ção. 

O re sul ta do da de vas ta ção pro vo ca da pela es ti -
a gem não po de ria ser ou tro: cri an ças sem le i te, fa mí li -
as com di re i to a ape nas uma es cas sa re fe i ção diá ria,
ou que en ga nam, Sr. Pre si den te, la men ta vel men te, o
es tô ma go com pro du tos co lhi dos no meio do mato,
como a pal ma for ra ge i ra, ali men to do gado, que mu i -
tas ve zes ser vem para ali men tar as pes so as, di an te
do de ses pe ro.

Já de bi li ta da, a eco no mia do semi-ári do nor des -
ti no, onde mo ram 21 mi lhões de ser ta ne jos, sem dú vi -
da, en tra em co lap so ir re ver sí vel com essa seca.

Vá ri os pre fe i tos do ser tão e do agres te de Ala -
go as pro me tem, de ses pe ra dos, blo que ar as ro do vi as
caso o Go ver no Fe de ral não en vie, com ur gên cia, re -

cur sos para a con tra ta ção de car ros-pi pas e com pra
de ali men tos para as fa mí li as cas ti ga das pela seca.

Di an te des sa si tu a ção alar man te, Sr. Pre si den -
te, o Se na dor Te o to nio Vi le la, a Se na do ra He lo í sa He -
le na e eu, acom pa nha dos dos in te gran tes da Co mis -
são de Assun tos So ci a is des ta Casa, Se na do ra Lú cia
Vâ nia, Se na do res Flá vio Arns e Au gus to Bo te lho, es -
ti ve mos esta se ma na com o Mi nis tro Extra or di ná rio
de Se gu ran ça Ali men tar, Fran cis co Gra zi a no, e com
re pre sen tan tes dos Mi nis té ri os da Inte gra ção e da
De fe sa para pe dir pro vi dên ci as ur gen tes.

Como con se qüên cia, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, uma Co mis são for ma da por mem bros
des ses Mi nis té ri os, do Fome Zero, além da Su de ne,
irá a Ala go as para agi li zar me di das que ali vi em a si tu -
a ção das fa mí li as atin gi das pela seca.

Con si de ro, sem dú vi da, opor tu na a idéia de in -
clu são da zona de ocor rên cia da seca, em Ala go as,
no Pro gra ma Fome Zero.

Além dis so, Sr. Pre si den te, te mos de ado tar me -
di das, como a con tra ta ção de car ros-pi pas, a dis tri bu -
i ção de ces tas bá si cas e a re cu pe ra ção de pre ju í zos,
com a per da de pro du ção de pe que nos e mé di os pro -
pri e tá ri os.

No en tan to, Sr. Pre si den te, não é ape nas isso.
Te mos de pen sar gran de, te mos de pen sar tam bém
em ações per ma nen tes que aju dem a po pu la ção a
con vi ver com as con di ções cli má ti cas ad ver sas, já
que o povo nor des ti no, como sa be mos, pos sui uma
cul tu ra re gi o nal rica e di ver si fi ca da. 

Des de o tem po do Impé rio, ten ta-se me lho rar as 
con di ções eco nô mi cas da nos sa re gião, so lu ci o nan -
do um pro ble ma que pa re ce fun da men tal: a fal ta
d’água, uma vez que não é a qua li da de do solo o fa tor
que li mi ta a sua pro du ti vi da de. Pro va dis so, Sr. Pre si -
den te, é que as re giões ir ri ga das com água do rio São 
Fran cis co ou de gran des açu des cri a ram áre as ver -
des e pro du ti vas que con tras tam pro fun da men te com
as con di ções ori gi na is da re gião seca e do agres te.

A ir ri ga ção com alta tec no lo gia é, sem dú vi da,
uma res pos ta ao pro ble ma da seca do Nor des te,
como foi, por exem plo, em Isra el, que se ria um de ser -
to mu i to pior que o Nor des te não fos se a ir ri ga ção ar ti -
fi ci al. Para se ter uma idéia da im por tân cia da ir ri ga -
ção na que le país, bas ta lem brar que cer ca de 20% de 
toda a ele tri ci da de usa da lá é des pe di da, bom be an do 
água para essa fi na li da de.

Te mos, sem dú vi da ne nhu ma, de bus car so lu -
ções lo ca is, ca pa zes de re sol ver o pro ble ma, uma vez 
que a po pu la ção se en con tra es pa lha da numa área
de cen te nas de mi lha res de qui lô me tros qua dra dos.
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São pro je tos de ba i xo cus to e que não en vol vem 
gran des in ves ti men tos, que po dem aten der as po pu -
la ções lo ca is mais po bres para as qua is o aces so à
água pode fa zer a di fe ren ça en tre so bre vi ver ou mi -
grar para as gran des ci da des do li to ral e para o Sul e
Su des te do País.

O pro ble ma da fal ta de água no Nor des te não se 
deve pro pri a men te à re du zi da pre ci pi ta ção – que
exis te, V. Exª o sabe mu i to bem, mas é al ta men te ir re -
gu lar e im pre vi sí vel –, mas à taxa de eva po ra ção de
água no solo, que faz gran de par te dela su mir ra pi da -
men te. Por isso, a cons tru ção de açu des em bar ra -
gens sub ter râ ne as é al ta men te in di ca da. Essas pe -
que nas re pre sas blo que i am o flu xo de água aba i xo do 
le i to de rios tem po rá ri os, onde a água se in fil tra. As
per das por eva po ra ção di mi nu em, e a água per ma ne -
ce ar ma ze na da por lon gos pe río dos, po den do ser
usa da para a agri cul tu ra, e o con su mo, pe los ani ma is
e pe las po pu la ções lo ca is.

Sa nar os efe i tos da no sos da seca e até ti rar pro -
ve i to das ca rac te rís ti cas cli má ti cas sin gu la res do Nor -
des te é ta re fa que nos com pe te re a li zar, de uma vez
por to das, a par tir de um en fren ta men to co e ren te que
con ju gue obs ti na da de ter mi na ção po lí ti ca, cri te ri o sa
uti li za ção dos me i os ci en tí fi co-tec no ló gi cos e pla ne ja -
men to es tra té gi co ade qua do. 

É pre ci so que tro que mos a idéia de aca bar com
a seca pela no ção de con vi ver com ela. Te mos de
apren der com ela. Em vez de re me di ar seus efe i tos,
te mos de in ves tir em pes qui sa e tec no lo gia de pon ta,
em pro gra mas con sis ten tes de lon go pra zo e na cor -
re ta ca pa ci ta ção da que les que vão exe cu tá-los. Den -
tre as mu i tas co i sas que te mos a fa zer, há que mu dar -
mos a es tru tu ra fun diá ria do Nor des te. Te mos tam -
bém de cri ar atra ti vos para que mais ca pi tal pri va do
se fixe na re gião. Te mos ain da de ex tir par da men ta li -
da de do nor des ti no a cha ma da “cul tu ra da seca”, para 
que esta dê lu gar a um novo pa ra dig ma de or ga ni za -
ção e par ti ci pa ção co mu ni tá ria.

É im pe ri o so, Sr. Pre si den te, que haja nes te con -
tex to o es tí mu lo a uma pos tu ra par ti ci pa ti va por par te
das po pu la ções en vol vi das. Cabe às es fe ras de go -
ver no pro pi ci ar que a re pre sen ta ti vi da de so ci al se
exer ça de for ma ati va e re a ti va, em lu gar da ati tu de
pas si va, até hoje ali men ta da pelo res cal do de an ti gos
pa drões do cli en te lis mo ser vil. 

Não bas tam, por tan to, a von ta de po lí ti ca e a
ade qua da ação dos go ver nos. Cum pre que se de sen -
vol va uma efe ti va mo bi li za ção so ci al. Ade ma is, ha ve -
re mos de pri o ri zar a sus ten ta bi li da de, com pa ti bi li zan -
do um equi li bra do cres ci men to eco nô mi co com as vo -
ca ções na tu ra is da re gião.

O cli ma semi-ári do tro pi cal do Nor des te pro por -
ci o na alta lu mi no si da de, ca lor cons tan te e ba i xa umi -
da de re la ti va do ar, o que, as so ci a do à ir ri ga ção, re -
sul ta em ma i or ve lo ci da de de cres ci men to das plan -
tas, ma i or pro du ti vi da de e me nor in ci dên cia das pra -
gas. Expe riên ci as bem-su ce di das vêm sen do de sen -
vol vi das com o em pre go de di ver si fi ca das téc ni cas,
com mé to dos de ir ri ga ção mais ade qua dos. A ex plo -
ra ção do vas to po ten ci al da Re gião para a ins ta la ção
de agro in dús tri as ori en ta das à fru ti cul tu ra ten de, prin -
ci pal men te, a po ten ci a li zar a ca pa ci da de de ge ra ção
de em pre gos.

O in ves ti men to para se cri ar um em pre go no se -
tor de hor ti fru ti cul tu ra é da or dem de US$6 mil, quin ze 
ve zes me nos do que o ne ces sá rio para se cri ar um
em pre go na in dús tria au to mo bi lís ti ca, por exem plo.
De ve mos, sem dú vi da ne nhu ma, pla ne jar o ge ren ci a -
men to hi dro am bi en tal e de águas sub ter râ ne as, cu jas 
re ser vas ex plo rá ve is se es ti mam em 200 bi lhões de
me tros cú bi cos anu a is.

Para con clu ir, devo di zer que o povo nor des ti no
pre ci sa, sim, de apo io do Go ver no e de cam pa nhas
que en vol vam o País, mas o que mais quer e me re ce
é a opor tu ni da de de tra ba lhar e de ga nhar a vida com
dig ni da de, com seus pró pri os es for ços e sua enor me
ca pa ci da de.

Era o que ti nha a di zer, no mo men to em que
agra de ço a V. Exª e aos Srs. e Srªs Se na do ras pre -
sen tes. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, tive o pri vi lé gio de re lem brar o pro nun -
ci a men to que V. Exª fez nes ta Casa há um ano, re len -
do prin ci pal men te a par te fi nal. V. Exª dis se: “Amo
Bra sí lia”. E as lá gri mas que der ra mou não fo ram de
la men ta ção, mas por que seus pais acre di ta ram no
so nho de Jus ce li no e V. Exª teve, as sim, o pri vi lé gio
de cres cer nes ta ci da de, com esta ci da de. 

V. Exª ter mi nou di zen do: “Viva Bra sí lia! Viva JK!”
Tam bém apre sen tei a ho me na gem que re ce bi.

Deus foi mu i to bom por que me per mi tiu ser ho me na -
ge a do como V. Exª e agra ci a do com a So be ra na
Ordem do Mé ri to do Empre en de dor Jus ce li no Ku bits -
chek, no Me mo ri al JK, que a es po sa de V. Exª di ri ge
com mu i to amor e sa be do ria.

Con ce do a pa la vra a V. Exª, em subs ti tu i ção ao
Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, nes te dia em que
se co me mo ram, a dois mil e três anos do nas ci men to
de Cris to, JC, que pre gou amor, os cen to e um anos
de JK, que pre gou o oti mis mo e o de sen vol vi men to.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, Se na dor-Co men da dor Mão San ta, as sis ti 
on tem, no Me mo ri al JK, à ou tor ga que lhe foi fe i ta do
tí tu lo de Co men da dor da Ordem dos Empre en de do -
res, em ho me na gem a Jus ce li no Ku bits chek.

Srªs e Srs. Se na do res, Se na dor Eu rí pe des Ca -
mar go, de Bra sí lia, re al men te hoje, 12 de se tem bro,
co me mo ra mos o nas ci men to des se gran de es ta dis ta
bra si le i ro. Há exa ta men te cen to e um anos, em Di a -
man ti na, nas cia um Pre si den te que sou be, com com -
pe tên cia, amor e pa tri o tis mo, di ri gir o Bra sil. 

Sei, Se na dor Mão San ta, que hoje V. Exª, nes te
ple ná rio, re gis trou a cé le bre fra se de JK, que se re fe re 
a Bra sí lia: “Des te Pla nal to Cen tral, des ta so li dão que
em bre ve se trans for ma rá em cé re bro das mais al tas
de ci sões na ci o na is, lan ço os olhos mais uma vez so -
bre o ama nhã do meu País e an te ve jo esta al vo ra da
com uma fé in que bran tá vel e uma con fi an ça sem li mi -
tes no seu gran de des ti no”.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, isso foi dito em 02 de ou tu bro.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – De 1956.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Antes de

ha ver qual quer co i sa além da cren ça de Jus ce li no.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – E é por

isso, Se na dor, que que ro re gis trar que a ho me na gem
de on tem foi a em pre en de do res bra si le i ros, a pes so -
as que sou be ram, com sa cri fí cio pes so al, fa mi li ar e
de toda na tu re za, cons tru ir pon tos e co i sas po si ti vas
para o nos so País. 

Já vi ho me na gem ao JK po lí ti co, ao JK Go ver -
na dor, ao JK Pre fe i to, ao JK Se na dor, ao JK Pre si den -
te, ao JK es ta dis ta. Ontem, as sis ti mos a uma men ção
di fe ren te: JK em pre en de dor. E ser em pre en de dor é
um pou co di fe ren te de ser ape nas po lí ti co.

Nós, po lí ti cos, te mos que tam bém ser re a li za do -
res, tam bém acre di tar nes te País. 

Ontem, tive a opor tu ni da de de lem brar que, no
seu es pa ço de Pre si den te, por cen te nas de ve zes,
JK, de po is de tra ba lhar o dia todo no Pa lá cio do Ca te -
te, no Rio de Ja ne i ro, pe ga va um avião, que não era
como es ses aviões mo der nos, a jato, que te mos hoje,
cru za va os céus do Bra sil, sem ne nhu ma ori en ta ção
do Sin dac ta, sem ne nhu ma ori en ta ção de trá fe go aé -
reo, com ra da res an ti gos, mu i to di fe ren tes dos atu a is,
e des cia em Bra sí lia. Tra ba lha va o dia todo, pe ga va
um avião, dor mia nele e, de po is de três ou qua tro ho -
ras de vôo, des cia em Bra sí lia às cin co ou seis da ma -
nhã para vi si tar as obras. A sua pre sen ça foi o que fez
Bra sí lia, por que ele sa bia que o sa cri fí cio de vi a jar a
no i te toda, cor ren do to dos os ris cos, se ria im por tan te. 
Do con trá rio, a ci da de não se ria cons tru í da nos mil
dias.

V. Exª, que já foi Go ver na dor, sabe mu i to bem da 
im por tân cia da pre sen ça da au to ri da de acom pa nhan -
do a obra, o tra ba lho, o que dá uma nova mo ti va ção.
Os can dan gos, aque les ma ra vi lho sos bra si le i ros – o
Se na dor Eu rí pe des Ca mar go bem sabe dis to –,
quan do acor da vam, na ma dru ga da, de pa ra vam com
um Pre si den te da Re pú bli ca, de bo tas, olhan do a
cons tru ção de uma ave ni da, de uma ca te dral, de um
pa lá cio, de um pré dio re si den ci al, fi ca vam mu i to mais
mo ti va dos, por que se sen ti am pres ti gi a dos e ho me -
na ge a dos por es ta rem sen do ob ser va dos e apla u di -
dos pelo Pre si den te do Bra sil.

Bra sí lia foi cons tru í da em 1.000 dias, gra ças ao
des pren di men to de um em pre en de dor, que, de mo -
cra ti ca men te, com mu i ta li ber da de, su por tou to das as 
crí ti cas que lhe fo ram fe i tas pela cons tru ção de uma
nova ca pi tal no cer ra do bra si le i ro, no in te ri or do Bra sil. 
Fico ima gi nan do as di fi cul da des que esse ho mem su -
por tou; as di fi cul da des dos par ti dos de opo si ção, im -
pla cá ve is; as di fi cul da des da que les que não que ri am
sair de uma ci da de, até hoje ma ra vi lho sa, o Rio de Ja -
ne i ro. Ima gi nem os ca ri o cas, mu i tos fun ci o ná ri os pú -
bli cos, com suas vi das es ta be le ci das, suas ca sas
cons tru í das, suas fa mí li as edi fi ca das, te rem que
acom pa nhar o so nho de um em pre en de dor bra si le i ro.

Tal vez nós, hoje, de po is de 43 anos de Bra sí lia
ina u gu ra da, não te nha mos a di men são do que foi
essa epo péia bra si le i ra. 

Mas a his tó ria, a cada dia, re gis tra mais es ses
mo men tos do País. A his tó ria, a cada dia, re gis tra
mais a epo péia de Bra sí lia, e a mar ca como a gran de
obra dos bra si le i ros no sé cu lo pas sa do. Se te mos que 
ter or gu lho de ser mos bra si le i ros, te mos que ter or gu -
lho de ter tido a ca pa ci da de de, em ape nas 1.000
dias, cons tru ir uma ca pi tal no cer ra do, sem ne nhum
apo io, sem in fra-es tru tu ra ne nhu ma, sem me i os de
co mu ni ca ção, sem trans por te, sem te le fo ne, com mu -
i tas di fi cul da des. Se hoje já é di fí cil cons tru ir uma ci -
da de, ima gi nem há 50 anos! 

É por isso que hoje, dia do nas ci men to do fun da -
dor de Bra sí lia, fico mu i to fe liz em sa ber que os Se na -
do res Mão San ta, Ma gui to Vi le la, Val mir Ama ral e Eu -
rí pe des Ca mar go re gis tra ram, nos Ana is do Se na do,
a de vi da ho me na gem a esse gran de Pre si den te. 

Hoje, no fi nal da tar de, es ta re mos em Ja taí ina u -
gu ran do, nes sa pa ca ta ci da de do in te ri or de Go iás,
um mo nu men to à me mó ria de JK. Por que foi em Ja taí, 
Se na dor Mão San ta, que um sim ples bra si le i ro, em
um co mí cio de um can di da to a Pre si den te da Re pú bli -
ca, quan do o can di da to co lo ca va suas pro pos tas,
suas me tas, de mo cra ti ca men te, numa no i te chu vo sa,
em cima de um ca mi nhão, foi na que le mo men to que
um jo vem de ape nas 18 anos per gun tou ao can di da to
se ele ia cum prir a Cons ti tu i ção e cons tru ir a nova ca -
pi tal bra si le i ra. Em um mo men to aben ço a do – eu não
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te nho dú vi da de que foi uma res pos ta aben ço a da,
aque les mo men tos que mu dam a his tó ria da hu ma ni -
da de, aque les mo men tos que os lí de res têm e que
mu dam um país –, um mo men to má gi co, JK res pon -
de: “Sim, vou res pe i tar a Cons ti tu i ção e vou cons tru ir
a nova ca pi tal dos bra si le i ros”. Ima gi nem a per ple xi -
da de da equi pe que o acom pa nha va, de seus as ses -
so res, que não ti nham essa meta como uma das me -
tas lan ça das em sua can di da tu ra a Pre si den te. 

Ter mi na do o co mí cio, a meta sín te se da can di -
da tu ra do en tão can di da to a Pre si den te, JK, foi a
cons tru ção de uma nova ca pi tal. Nin guém sa bia com
que re cur sos, nin guém sa bia exa ta men te como se ria, 
mas era a meta sín te se de um can di da to a Pre si den -
te. Nin guém acre di ta va. O Bra sil não acre di ta va.
Como se ria pos sí vel mu dar a ca pi tal, de uma ci da de
tão bo ni ta como o Rio de Ja ne i ro, para o in te ri or do
Bra sil, onde nada ha via? É aí que en tra a fra se: “...
des ta so li dão...”. Era uma so li dão este lo cal. O Bra sil
não co nhe cia o seu in te ri or; o Bra sil não co nhe cia o
Cen tro-Oes te; o Bra sil era todo vol ta do para o li to ral.
Oi ten ta por cen to da po pu la ção bra si le i ra vi via no li to -
ral. De re pen te, um bra si le i ro, aben ço a do, lan ça, com
mu i to en tu si as mo, a cons tru ção des ta ci da de. E lan ça 
por que um hu mil de jo vem do in te ri or de Go iás lhe
per gun tou se ele ia res pe i tar a Cons ti tu i ção. Ve jam a
im por tân cia da de mo cra cia. Ve jam a im por tân cia das
ele i ções, das dis pu tas po lí ti cas, do con ta to com o
povo, das per gun tas que, mu i tas ve zes, um sim ples
tra ba lha dor bra si le i ro pode fa zer a um po lí ti co e in flu -
en ci ar a vida do País.

Hoje, es ta re mos em Ja taí – re pi to –, ho me na ge -
an do aque le jo vem To ni qui nho, ho me na ge an do a ci -
da de e tam bém e prin ci pal men te o Pre si den te JK,
que es te ve aqui nes tas mes mas ca de i ras onde hoje
nos sen ta mos, hoje ocu pa das pela Ban ca da de Go -
iás, ten do em vis ta que o Se na dor JK re pre sen tou o
povo go i a no. 

Se na dor Mão San ta, aca bo de vir de uma mis sa; 
uma mis sa cam pal, mu i to sim ples, re a li za da sob um
tol do ar ma do no Cru ze i ro de Bra sí lia, logo após o Me -
mo ri al JK. Uma mis sa bo ni ta, ce le bra da por Dom
José Fre i re Fal cão, Arce bis po de Bra sí lia; uma mis sa
mu i to to can te, com a par ti ci pa ção de cri an ças de al -
gu mas es co las, com al guns co ra is, o co ral do Cru ze i -
ro, mu i to bo ni to. Lá, nós as sis ti mos, mais uma vez, a
uma mis sa em ho me na gem ao Pre si den te JK , à sua
fa mí lia, aos can dan gos que aqui vi ve ram, que aqui
mor re ram, a ho mens de fi bra, que o Bra sil tem mu i tos. 
V. Exª, como po lí ti co emi nen te do País, ex-Go ver na -
dor, sabe mu i to bem como é o tra ba lha dor bra si le i ro.
Qu an tos pi a u i en ses fi ze ram Bra sí lia! Qu an tos pi a u i -
en ses de ram suas vi das em prol des sa epo péia que
foi a cons tru ção da nos sa ci da de! E lá, nos ga ran tiu o
Go ver na dor Jo a quim Ro riz que pre ten de cons tru ir

de fi ni ti va men te um lo cal para que a pri me i ra mis sa re -
a li za da em Bra sí lia pos sa es tar sem pre na me mó ria
dos bra si le i ros, e o lo cal pas se a ser de co nhe ci men to 
do País e do mun do. Lá, se pre ten de cons tru ir, da
mes ma for ma como foi fe i ta a pri me i ra mis sa, em
1956, um lo cal ade qua do para as fu tu ras mis sas,
onde mu i tos ou tros bra si le i ros, nos sos fi lhos, nos sos
ne tos, po de rão sem pre, nos mo men tos de va lo ri za -
ção dos es ta dis tas, dos he róis, da his tó ria bra si le i ra,
es tar pre sen tes, pen san do em Deus e nas re a li za -
ções hu ma nas.

Por isso, Se na dor Mão San ta, quan do co me mo -
ra mos 101 anos de nas ci men to de JK, o “to ca dor de
so nhos”, na ins pi ra da de fi ni ção do jor na lis ta Hum ber -
to Wer neck. Mais do que um so nha dor, JK foi um es -
ta dis ta. Ho mem de ex tra or di ná ria vi são, como pou -
cos, amou e hon rou a nos sa Pá tria. É um exem plo
para as no vas ge ra ções de bra si le i ros.

Em 1955, com a ele i ção do Pre si den te Jus ce li -
no, é re i ni ci a da a mar cha para o oes te bra si le i ro, cuja
par ti da fora dada sé cu los an tes pe los co lo ni za do res
por tu gue ses. 

Nos anos 60, 70 e 80, ocor re ram imen sas cor -
ren tes mi gra tó ri as do Nor des te para o Su des te. A
des pe i to dis so, pro gra mas como o “Pólo No ro es te”,
in cen ti va ram as mi gra ções do Sul em di re ção ao cen -
tro do País, prin ci pal men te aos Esta dos de Mato
Gros so do Sul, Mato Gros so, Ron dô nia e Go iás, in clu -
in do a re gião onde se en con tra o atu al Esta do do To -
can tins.

Os pro pri e tá ri os ru ra is da re gião Sul, atra í dos
pe los ba i xos cus tos das ter ras lo ca li za das no Cen -
tro-Oes te, emi gra ram para o cer ra do, vol tan do seus
olhos para a ex por ta ção de grãos, so bre tu do a soja,
que mu i to bem se adap tou ao cli ma lo cal. 

Os anos 90 con so li da ram a nova fron te i ra agrí -
co la do cer ra do: a soja pas sou a ser o prin ci pal item
de nos sa pa u ta de ex por ta ções. Ape sar do vi sí vel
pro gres so eco nô mi co, bol sões de po bre za co me ça -
ram a se for mar, so bre tu do no en tor no do Dis tri to Fe -
de ral e das de ma is ca pi ta is dos Esta dos da re gião.

A pro li fe ra ção des sas áre as po bres de mons tra
que o de sen vol vi men to sus ten tá vel do cer ra do não
pode es tar ali cer ça do uni ca men te na agri cul tu ra. É
ne ces sá rio um pla ne ja men to in te gra do, sob pena de
a re gião so frer, num fu tu ro mu i to pró xi mo, dos mes -
mos ma les das gran des ci da des do Su des te.

Com a fi na li da de de bus car so lu ções para os
pro ble mas co muns, em fe ve re i ro des te ano foi ins ti tu í -
da a Fren te Par la men tar do Cen tro-Oes te, de ca rá ter
su pra par ti dá rio, com pos ta por 41 De pu ta dos Fe de ra -
is e 12 Se na do res. 

Logo nas pri me i ras re u niões da Fren te, fi cou de -
ci di do que se ria cons ti tu í do um gru po de di ca do ao es -
tu do de uma área de de sen vol vi men to re gi o nal.
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Após en ten di men to com o ilus tre Se na dor Jo -
nas Pi nhe i ro, apre sen tei, nes te ple ná rio, em 21 de ju -
lho, as ba ses para o fu tu ro Pro gra ma de De sen vol vi -
men to Inte gra do da Re gião Cen tro-Oes te (RIDE).

Dada a com ple xi da de do Pro gra ma, que en vol -
ve as pec tos po lí ti cos, téc ni cos, ins ti tu ci o na is, le ga is,
ad mi nis tra ti vos, so ci a is, am bi en ta is, fi nan ce i ros e ge -
ren ci a is, re co men dei à mi nha as ses so ria que bus cas -
se uma me to do lo gia que abri gas se to das es sas ver -
ten tes, sin te ti zan do-as num úni co do cu men to, trans -
pa ren te e ob je ti vo, com a fi na li da de de cha mar a aten -
ção dos três ní ve is de go ver no, da so ci e da de ci vil e do 
se tor pro du ti vo para a im por tân cia do tema.

To mei a li ber da de de no me ar o do cu men to pre li -
mi nar de “Pro gra ma JK”. Uma jus ta ho me na gem
àque le que, como ne nhum ou tro, como aqui re fe ren ci -
a mos, re co nhe ceu as po ten ci a li da des do cer ra do bra -
si le i ro e re de se nhou o mapa po lí ti co e eco nô mi co do
País.

Gos ta ria de re gis trar que, em bre ve, dis po ni bi li -
za rei aos mem bros da Fren te Par la men tar do Cen -
tro-Oes te, aos Go ver na do res dos Esta dos da re gião e 
a cada um dos Srs. Se na do res que se in te res sa rem
um exem plar do “Pro gra ma JK”, para exa me, su ges -
tões e aper fe i ço a men to.

Caso con si ga mos le var adi an te o “Pro je to JK”,
po dem ter cer te za de que es ta re mos gal va ni zan do o
gran de ide al de Jus ce li no, tor nan do re a li da de o so -
nho do gran de es ta dis ta.

Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, já se dis se
que este é um País in jus to. Infe liz men te, não é pos sí -
vel dis cor dar des sa as ser ti va. Afi nal de con tas, nun ca
é de ma is lem brar que a dis tri bu i ção de ren da no Bra -
sil é uma das pi o res do mun do. 

Já se dis se que este é um país sem me mó ria.
Tam bém já se dis se que este é o País do fu tu ro.
O que não se dis se, ou me lhor, o que pou cos

per ce bem é que este é um País sur pre en den te. E o
que mais nos sur pre en de no Bra sil é a ca pa ci da de de
su pe ra ção de seu povo. Em de ter mi na dos mo men tos
da his tó ria, esse povo dá pro vas in con tes tá ve is de
gran de za, al tru ís mo e fé.

Em toda a his tó ria des te País, o mo men to de
ma i or su pe ra ção do povo bra si le i ro se deu com a
cons tru ção da ci da de-mo nu men to de Bra sí lia,
obra-pri ma da ar qui te tu ra con tem po râ nea. Bra sí lia
não exis ti ria não fos se a obs ti na ção de Jus ce li no e o
bra ço for te de mi lha res de bra si le i ros e bra si le i ras que 
acre di ta ram no so nho da nova ca pi tal.

Lem brar Jus ce li no é ho me na ge ar a fi bra do
povo bra si le i ro. No dia de seu 101º ani ver sá rio, a me -
mó ria do sa u do so Pre si den te nos re me te a dias de
gló ria. Dias es ses que pre ten de mos re to mar com a
im plan ta ção do gran di o so “Pro je to JK”. 

Não te nho dú vi das de que al guns, mais apres -
sa dos, di rão que esse pro je to é por de ma is am bi ci o so 
e de di fí cil exe cu ção. Lem bro, po rém, que se ou viu
algo se me lhan te a isso quan do um cer to can di da to a
Pre si den te da Re pú bli ca dis se que mu da ria a ca pi tal
do Rio para o cen tro do País.

É um pro je to es tra té gi co e mo der no que te rei
mu i to pra zer em apre sen tar a V. Exªs, de quem es pe -
ro ou vir va li o sas su ges tões e con tar com ines ti má vel
apo io.

Sr. Pre si den te, por isso, hoje, no dia em que co -
me mo ra mos o 101º ani ver sá rio des se gran de es ta -
dis ta, no dia em que V. Exª pre si de esta ses são, com
esta con de co ra ção de “Co men da dor da Ordem JK”,
que ro re gis trar a emo ção de to dos os can dan gos e
bra si li en ses, de to dos aque les que amam esta ci da -
de, em ver o Se na do Fe de ral sen do pre si di do por um
ilus tre re pre sen tan te do povo do Pi a uí, Esta do que
aju dou a cons tru ir Bra sí lia, os ten tan do, com mu i to or -
gu lho, esta co men da, que tão apro pri a da men te foi
con ce di da on tem a V. Exª. 

Assis ti à ce ri mô nia, apla u di V. Exª e o apla u di rei
sem pre, por que sei que den tro do co ra ção do no bre
Se na dor Mão San ta bate um gran de amor por Bra sí -
lia, um gran de amor pela his tó ria do Pre si den te JK e
um gran de res pe i to por aque les pi a u i en ses – e fo ram
tan tos – que tra ba lha ram, vi ve ram e fi ze ram este so -
nho. 

Por isso, ao pres ti gi ar e ho me na ge ar o povo do
Pi a uí, por in ter mé dio de V. Exª, que ro de i xar re gis tra -
do que hoje, com mu i ta emo ção, ao lado do Se na dor
Ma gui to Vi le la, que aca ba de aden trar nes te ple ná rio,
es ta re mos jun tos, Bra sí lia e Go iás, ho me na ge an do
JK, o nos so gran de he rói bra si le i ro.

Pa ra béns, Se na dor Mão San ta, pela co men da
que foi con fe ri da a V. Exª on tem.

Pa ra béns, Se na dor Ma gui to Vi le la, pela ho me -
na gem que pres ta rá hoje, em Ja taí, a esse que foi ele -
i to re cen te men te o ma i or ho mem do sé cu lo que pas -
sou. Pa ra béns aos go i a nos, por in ter mé dio do povo
de Ja taí. É uma ho me na gem que toca pro fun da men te 
Bra sí lia, que toca pro fun da men te a fa mí lia JK, que
toca pro fun da men te aque les que que rem cons tru ir
um Bra sil di fe ren te.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – É um
enor me pra zer re ce ber um apar te des te gran de ami -
go, ilus tre re pre sen tan te do povo go i a no, ex-Go ver na -
dor de Esta do, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, que ro di zer a V. Exª que, des de on tem,
vá ri os pro nun ci a men tos fo ram fe i tos nes ta Casa para
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co me mo rar os 101 anos do nas ci men to de Jus ce li no
Ku bits chek de Oli ve i ra, o ma i or es ta dis ta de toda a
his tó ria do nos so País, dos 500 anos do Bra sil, ho -
mem que ti nha uma vi são ex tra or di ná ria, um gran de
em pre en de dor e um po lí ti co ha bi lís si mo, com uma
enor me sen si bi li da de. Hoje, V. Exª e os de ma is Se na -
do res de Bra sí lia te rão opor tu ni da de de co nhe cer al -
guns fa tos iné di tos. Eu acom pa nha va o pro nun ci a -
men to de V. Exª quan do me des lo ca va para esta
Casa. V. Exª di zia da co ra gem de JK. Qu an do ele se
des lo cou para Ja taí, sa in do de Belo Ho ri zon te, o tem -
po era chu vo so, ex tre ma men te pe ri go so. Ele foi num
avião – na que la épo ca, os aviões não ti nham mu i ta
se gu ran ça –, e os pró pri os lí de res de Ja taí o ad ver ti -
ram dos ris cos de fa zer aque la vi a gem, mas, co ra jo -
sa men te, ele dis se que iria, que era um com pro mis so
dele com a ci da de. Re al men te, che gou lá de ba i xo de
mu i ta chu va, tan to que fa ria um pro nun ci a men to na
Pra ça Te nen te Di o mar Me ne zes, onde o povo já se
en con tra va, mas isso não foi pos sí vel em fun ção do
mau tem po. Des lo cou-se, en tão, para uma ofi ci na me -
câ ni ca e, em cima de um ca mi nhão Stu de ba ker, fez
seu pro nun ci a men to. Acho que esse ca mi nhão ain da
está lá. V. Exª re lem bra va a cé le bre per gun ta fe i ta por
To ni qui nho, que le van tou o bra ço no meio da mul ti dão. 
O in te res san te é que en tre guei ao ex-Pre si den te do
Se na do uma foto que re gis trou jus ta men te esse mo -
men to. Jus ce li no in ter rom peu seu pro nun ci a men to
para ou vir To ni qui nho, que lhe fez a per gun ta. Jus ce li -
no a ou viu aten ta men te, pa rou um pou qui nho e res -
pon deu. A par tir da que le mo men to, ele fez da per gun -
ta e da res pos ta a sua ban de i ra de cam pa nha. Era um 
ho mem que ti nha lam pe jos de ge ni a li da de, sa bia o
que que ria, ti nha uma vi são es tra té gi ca do nos so País 
e que de mons trou gran de sen si bi li da de ao in ter rom -
per seu pro nun ci a men to para ou vir al guém do povo.
Jus ce li no Ku bits check fez lar gas ami za des em Ja taí.
Ja taí, na épo ca – isso é in te res san te, e a his tó ria não
re gis tra –, era o ma i or re du to do PSD no Bra sil, que ti -
nha como lí der um mé di co, co le ga de JK na Fa cul da -
de de Me di ci na da Uni ver si da de de Mi nas Ge ra is –
as sim de no mi na da na épo ca –, o Dr. Se ra fim de Car -
va lho. Por cer to, na tar de de hoje, a es po sa dele, que
foi a an fi triã, D. Síl via de Car va lho, tam bém os cum pri -
men ta rá. V. Exª – já tive opor tu ni da de de di zer isso –
verá fa tos iné di tos da his tó ria toda que cul mi nou com
a cons tru ção des ta Ca pi tal ma ra vi lho sa, que V. Exª
tem aju da do mu i to, po lí ti ca, ad mi nis tra ti va e em pre -
sa ri al men te fa lan do. V. Exª é um dos íco nes des ta Ca -
pi tal, tem dado uma con tri bu i ção mu i to gran de ao seu
de sen vol vi men to e, co in ci den te men te, está li ga do à
fa mí lia de JK, pois ca sou-se com a neta dele, Ana
Cris ti na Ku bits chek. É im por tan tís si mo para to dos
nós, ja ta i en ses, re ce bê-los lá hoje, o ca sal, na tu ral -
men te, acom pa nha do do Se na dor Eu rí pe des Ca mar -
go e do Se na dor Val mir Ama ral, que vai re pre sen tar o

Se na do na ina u gu ra ção do par que eco ló gi co, que é
mu i to bo ni to, tem um lago, e do me mo ri al, com fo tos
iné di tas que nem mes mo Bra sí lia pos sui, al gu mas
car tas, bi lhe tes que Jus ce li no, de for ma mu i to ca ri -
nho sa, man da va ao povo de Ja taí, es cri tos com sua
pró pria le tra. Cum pri men to V. Exª por esse pro nun ci a -
men to, por suas li ga ções com a fa mí lia Ku bits chek,
por seu ar ro jo ao aju dar esta ci da de a se trans for mar
na gran de Ca pi tal que é. Tam bém cum pri men to o Se -
na dor Mão San ta pela co men da re ce bi da on tem, mu i -
to jus ta e me re ci da. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, V. Exª, com seu apar te, en ri que ce o
pro nun ci a men to que faço em ho me na gem ao 101º
ani ver sá rio do Pre si den te Jus ce li no, com de ta lhes
que con fes so que des co nhe cia e em que hoje que ro
apro fun dar-me ao che gar a Ja taí. Cer ta men te, nos
dis cur sos que ou vi re mos e trans mi ti re mos para todo
o País, re gis tra re mos ce nas vi vas da his tó ria po lí ti ca
bra si le i ra. 

O Se na dor Ma gui to Vi le la tem sido um gran de
com pa nhe i ro no res ga te da me mó ria de JK; tem par ti -
ci pa do de mo men tos im por tan tes de co me mo ra ção,
como o cen te ná rio que fi ze mos no ano pas sa do, e
pres ti gi a do o me mo ri al pre si di do por Ana Cris ti na, lem -
bran do sem pre a saga, a te na ci da de do Pre si den te.

É im por tan te, Se na dor, que nós, po lí ti cos, te -
nha mos sem pre em men te a im por tân cia de res ga tar
os he róis bra si le i ros, aque les ho mens que mu da ram
o nos so País. São pou cos. V. Exª é um de les: mu dou o
Esta do de Go iás. É jo vem re pre sen tan te de um dos
Esta dos que mais cres cem no País.

Cum pri men to V. Exª e o povo do Esta do de Go -
iás, que teve a no bre za de ele ger JK Se na dor da Re -
pú bli ca. De po is de de i xar o man da to pre si den ci al, ele
con ti nu ou na vida pú bli ca gra ças à gra ti dão e ao re co -
nhe ci men to do povo go i a no, que V. Exª tão bem re pre -
sen ta, gra ças a essa no bre za de ges tos con cre tos do
povo go i a no, que V. Exª con ti nua re pre sen tan do com
dig ni da de, ao lem brar sem pre esse gran de es ta dis ta.

Con vi do V. Exª, Se na dor Ma gui to Vi le la, o Se na -
dor Eu rí pe des Ca mar go e o Se na dor Val mir Ama ral,
para jun tos ana li sar mos o do cu men to que pre ten do
le var em nos sa vi a gem: o Pro gra ma de De sen vol vi -
men to Inte gra do Sus ten tá vel da Re gião do Cer ra do
do Cen tro-Oes te.

Se JK foi ca paz de cons tru ir esta ci da de em mil
dias, cer ta men te nós, po lí ti cos de Go iás, Bra sí lia e
Mi nas Ge ra is, se re mos ca pa zes de dar dig ni da de a
es sas mi lha res de fa mí li as que hoje vi vem numa re -
gião que é a que mais cres ce no Bra sil – com ta xas de 
qua se 5% ao ano, ini ma gi ná ve is em qual quer país do
mun do –, mas que en fren ta di fi cul da des que V. Exª
tão bem co nhe ce.
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Por isso, te nho cer te za de que essa vi a gem,
além do res ga te da me mó ria de JK, da ho me na gem
de To ni qui nho, de V. Exª e do povo go i a no por in ter -
mé dio da ci da de de Ja taí, será mu i to opor tu na, por -
que con cre ta re mos um ca mi nho, so li di fi ca re mos uma 
par ce ria de pro pos tas para me lho rar a re gião.

Se JK foi ca paz de fa zer em mil dias esta gran de
ci da de, se re mos ca pa zes, tal vez em um es pa ço de
tem po mais lon go, de achar uma so lu ção para o en -
tor no da Ca pi tal bra si le i ra.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, que ro, mais uma vez, so li ci tar um
apar te, para di zer que lu ta rei, de cor po e alma, para
que esse pro je to se con cre ti ze. Por cer to, mais um so -
nho de JK es ta rá sen do con cre ti zan do. V. Exª cha mou 
a aten ção para um de ta lhe: o cres ci men to da or dem
de 5%. O Cen tro-Oes te bra si le i ro, hoje, a meu ver, é a
gran de ala van ca des te País. Mas é im por tan te no tar
que Jus ce li no Ku bits chek fez o País cres cer qua se
8% ao ano, na que la épo ca. Isso, sim, é ad mi nis trar
com com pe tên cia, com vi são, com amor à Pá tria. Jus -
ce li no tal vez te nha fe i to o Bra sil cres cer com o ma i or
ín di ce de toda a sua his tó ria. Se na dor Pa u lo Octá vio,
so bre as ho me na gens de Ja taí, elas tam bém de vem
ser di ri gi das e en de re ça das ao seu Pre fe i to, Hum ber -
to Ma cha do. Tra ta-se de um en ge nhe i ro mu i to jo vem,
com pe ten tís si mo, que teve essa vi são e que cons tru -
iu o par que, o Me mo ri al, a que V. Exª terá aces so hoje, 
com re cur sos da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, na tu ral men te
com o apo io da Câ ma ra Mu ni ci pal e de todo o povo de 
Ja taí. Mas a obra ar qui te tô ni ca, toda a obra fí si ca foi
fe i ta por esse ex tra or di ná rio Pre fe i to mu ni ci pal, um jo -
vem ta len to so e in te li gen te, que cons tru iu pra ti ca -
men te esse elo de li ga ção en tre Ja taí e Bra sí lia. Esse
Me mo ri al res ga ta o iní cio des sa his tó ria que re la tei;
na tu ral men te, ou tros de ta lhes V. Exª co nhe ce rá. Des -
sa for ma, pres ta mos a nos sa ho me na gem ao ex tra or -
di ná rio Pre fe i to de Ja taí, que teve a sen si bi li da de de
vi vi fi car o nome de JK. To dos os Pre fe i tos bra si le i ros
de vi am, de al gu ma for ma, ho me na ge ar o ma i or es ta -
dis ta de toda a his tó ria do Bra sil, que é JK.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Esta rei
com mu i to or gu lho e com mu i ta ale gria, Se na dor Ma -
gui to Vi le la, co nhe cen do o Pre fe i to Hum ber to Ma cha -
do hoje, à no i te, em Ja taí. O Bra sil pre ci sa de Pre fe i -
tos oti mis tas, como esse jo vem Pre fe i to que V. Exª
aca ba de men ci o nar. Te rei o ma i or or gu lho e gran de
sa tis fa ção de co nhe cê-lo hoje à no i te.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Pa u lo Octá vio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Se na dor
Eu rí pe des Ca mar go, é com o ma i or pra zer que ouço o 
apar te de V. Exª, ilus tre re pre sen tan te do povo can -
dan go, do povo de Bra sí lia.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Ontem, tive a opor tu ni da de, em pro nun ci a men to do
Se na dor Ma gui to Vi le la, de me re por tar a esse ato im -
por tan te, aqui lem bra do por V. Exª, de jus ta ho me na -
gem pelo cen te ná rio de JK. Por mais que Jus ce li no Ku -
bits chek seja ho me na ge a do, nun ca será o bas tan te
pelo que ele re pre sen tou e re pre sen ta para o nos so
País. Por tan to, a nos sa ida a Ja taí será uma ho me na -
gem àque le povo. Na que le me mo rá vel dia, To ni qui nho
fez aque la per gun ta que pro pi ci ou toda essa epo péia
que vem acon te cen do. Com cer te za, to dos os can dan -
gos de Bra sí lia gos ta ri am de es tar lá co nos co ho me na -
ge an do o povo ja ta i en se nes ta tar de de hoje. Logo, o
Dis tri to Fe de ral e os can dan gos se so mam à sa u dá vel
me mó ria que têm do nos so ex-Pre si den te JK.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go. V. Exª mu i to
con tri bu iu para a cons tru ção de Bra sí lia e sem pre ho -
me na ge ia o povo can dan go, o povo re al men te te naz
que veio de todo o Bra sil. Can dan go é a ex pres são
me lhor do povo bra si le i ro, por que aqui hou ve a ma i or
mis ci ge na ção de todo o País, uma mis tu ra gos to sa
que for mou o bra si li en se, que V. Exª tão bem co nhe ce. 
Por isso, agra de ço a V. Exª pelo apar te, que é fe i to em
ho me na gem ao povo de Bra sí lia, que tan to amou JK e 
tra ba lhou por ele.

Para ter mi nar as mi nhas pa la vras, já que o Se -
na dor Ma gui to Vi le la mos trou tão bem a for ma como
foi a in ter pe la ção de To ni qui nho, de mo crá ti ca, li vre,
numa cam pa nha po lí ti ca, que ro di zer que essa, Se na -
dor Ma gui to Vi le la, é que faz a di fe ren ça do ho mem
pú bli co de co ra gem, que não é aque le que, para to -
mar uma de ci são, de mo ra tan to tem po, que a de ci são
pas sa. O ho mem pú bli co te naz e co ra jo so se di fe ren -
cia dos ou tros por que toma a de ci são na hora. É
aque le que tem o fe e ling, o sen ti men to de di zer que o 
Bra sil pre ci sa de algo e que ele vai fa zer e que tem a
co ra gem de as su mir, com to dos os ônus, aque le seu
ges to. É isso o que está fal tan do ao Bra sil. Está fal tan -
do ao Bra sil ho mens com co ra gem de fa zer. É dis so
de que pre ci sa mos nes te País.

Por isso, fica re gis tra da a te na ci da de de JK no
aten di men to a um ple i to de um ci da dão co mum, um
jo vem que se le van ta, na mul ti dão, tre men do, como
me foi con ta do. Tre mia de emo ção e medo – ima gi -
nem – por in ter pe lar um can di da to a Pre si den te da
Re pú bli ca e per gun tar se ele obe de ce ria à Cons ti tu i -
ção bra si le i ra. Foi um ges to de mu i ta ou sa dia.

O Bra sil pre ci sa de bra si le i ros ou sa dos, que in ter -
pe lem os po lí ti cos e os go ver nan tes para o bem do País. 
O Bra sil pre ci sa de go ver nan tes com pe ten tes, ca pa zes, 
co ra jo sos e em pre en de do res, que não te nham medo
do ris co, mas que te nham von ta de de fa zer.
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Por isso, fica hoje essa gran de ho me na gem que
o Se na do pres ta, por in ter mé dio de ilus tres Par la -
men ta res, a JK, o es ta dis ta do sé cu lo.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor Pa u -

lo Octá vio, a Pre si dên cia, an tes de en cer rar esta ses são,
lem bra que Deus dis se que os úl ti mos se rão os pri me i -
ros. Qu e ria que fos se V. Exª esse úl ti mo e o pri me i ro a
en cer rar esta ses são, que se tor nou so le ne pe las ho me -
na gens fe i tas ao ma i or de to dos os bra si le i ros.

Peço per mis são para fa zer mi nhas as pa la vras
pro nun ci a das por V. Exª há um ano, por que elas são de
gran de fe li ci da de e in ter pre tam todo o sen ti men to da
gen te que vive em Bra sí lia. E Bra sí lia hoje é o Bra sil
todo. To dos nós par ti ci pa mos da cons tru ção de Bra sí lia, 
in clu si ve o meu povo pi a u i en se, que foi e é a se gun da
co lô nia que aten deu ao cha ma men to dos mi ne i ros, li de -
ra dos por Jus ce li no, para cons tru ir esta ci da de.

V. Exª, há um ano, tra du zin do o sen ti men to de
pu re za, afir mou:

Fiz a mi nha vida nes ta ci da de. Amo
esta ci da de. Na que le mo men to – umas cri -
an ças es ta vam no Me mo ri al –, vi e ram lá gri -
mas não de tris te za, mas de fe li ci da de por
vi ver em Bra sí lia. Na que le mo men to sen ti
que eu não gos ta va de Bra sí lia, mas sim a
ama va. Amo mu i to Bra sí lia, amo os mo ra do -
res des ta ci da de, amo esta gen te gos to sa,
esta gen te can dan ga. Sou mu i to gra to a
Bra sí lia e a Jus ce li no. A vida me deu dois fi -
lhos, des cen tes di re tos, nas ci dos em Bra sí -
lia. Dois can dan gui nhos es tão aqui fa zen do
his tó ria nes ta ci da de. Vou fa zer tudo, na mi -
nha vida, para de fen der o de sen vol vi men to
des ta ci da de. Vou fa zer tudo que Deus me
der for ças para ten tar con so li dar Bra sí lia,
como era o so nho de JK. Mu i to obri ga do a
to dos por es ta rem aqui pre sen tes. Viva Bra -
sí lia! Viva JK!

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – O Se na -
dor Arthur Vir gí lio en vi ou dis cur so à Mesa para ser
pu bli ca do na for ma do dis pos to do art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) –

TRINTA ANOS ESTA MANHÃ’

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta Tri bu na nes te mo men to para re gis trar o ar ti go in -
ti tu la do “Trin ta anos esta ma nhã”, de au to ria do ex-mi -

nis tro José Ser ra, pu bli ca do no jor nal O GLOBO, de
11 de se tem bro do cor ren te ano.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do, traz uma nar ra ti va so bre o gol pe mi li tar ocor -
ri do no Chi le, em 1973, épo ca em que o ex-Mi nis tro
José Ser ra es te ve exi la do na que le país.

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:

TRINTA ANOS ESTA MANHÃ

11-9-2003
– Esti ve hoje com o Vo lo dia Te i tel bo in

e ele me dis se que o ge ne ral Pratts se de -
mi tiu. Foi subs ti tu í do pelo che fe do Esta -
do-Ma i or.

– O ge ne ral Pi no chet? 
– Isso mes mo. O Vo lo dia con si de ra

que a mu dan ça for ta le ce rá o go ver no e
afas ta rá o ris co do gol pe. Co men tou que Pi -
no chet é le ga lis ta e que o Pratts é bom, mas 
es ta va des gas ta do.

O tema da con ver sa era a si tu a ção chi -
le na e quem trans mi tia as in for ma ções era
Luiz Car los Pres tes, no dia 24 de agos to de
1973. Eu es ta va vi si tan do a União So vié ti ca
e fui co nhe cê-lo no mo des to apar ta men to
em que mo ra va, em Mos cou. Vo lo dia era se -
na dor e di ri gen te do Par ti do Co mu nis ta do
Chi le. 

O ge ne ral Car los Pratts era o co man -
dan te do Exér ci to chi le no. Eu o co nhe ce ra
pes so al men te: mi li tar cul to, con ser va dor,
mas de con vic ções de mo crá ti cas e fron tal -
men te con trá rio à in ter ven ção das For ças
Arma das na po lí ti ca. O ge ne ral Au gus to Pi -
no chet era o se gun do na hi e rar quia do
Exér ci to. Ho mem de con fi an ça de Pratts, as -
su mi ra du ran te vá ri os pe río dos o co man do
in te ri no do Exér ci to, ten do sem pre exi bi do
um com por ta men to “le ga lis ta” no con vul si o -
na do pro ces so po lí ti co chi le no.

Ape sar des sa re fe rên cia ate nu an te,
não tive dú vi da: o gol pe pas sa va a ser ques -
tão de dias. Pratts se de mi ti ra por que es po -
sas de ge ne ra is ha vi am fe i to uma ma ni fes -
ta ção pú bli ca con tra ele. Em vez de pu nir os 
ge ne ra is en vol vi dos, pre fe riu de mi tir-se. Ou -
tros três ge ne ra is que ocu pa vam pos -
tos-cha ve de ci di ram se guir Pratts. Ca í ra o
ho mem que, de fato, sus ten ta va a le ga li da -
de chi le na.
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De ci di sus pen der a vi a gem e vol tar ao
Chi le, onde vi via há mais de oito anos. Mi -
nha hi pó te se era de que o gol pe ocor re ria
an tes de 18 de se tem bro, data na ci o nal do
país, quan do os mi li ta res de ve ri am des fi lar
pres tan do con ti nên cia ao pre si den te Sal va -
dor Allen de. Pa re cia-me cla ro que, des sa
vez, isso não iria acon te cer. 

Alguns dias de po is de che gar a San ti a -
go e co me çar os pre pa ra ti vos para de i xar o
Chi le com mi nha mu lher, Mo ni ca, e nos sos
dois fi lhos, fui acor da do por ela mais cedo
do que de cos tu me: “Estão cer can do e ati -
ran do no La Mo ne da”. Em toda a mi nha
vida, não me lem bro de ter des per ta do de
for ma tão rá pi da e lú ci da, com o co ra ção tão 
ace le ra do, como nes sa ma nhã de 11 de se -
tem bro de 1973. 

Os ru mo res e o que se ou via nas
emis so ras de rá dio de San ti a go eram con fu -
sos, mas es cla re ce do res: o gol pe co me ça ra
para va ler. Ape sar de con si de rá-lo ine vi tá -
vel, fi quei abis ma do. Em 1964, no Bra sil, me 
ocor re ra algo pa re ci do. Pa re cia in crí vel que
o pre vis to es ti ves se acon te cen do, de for ma
tão cla ra e de fi ni ti va. 

Aca bei sa in do de casa, não me lem bro 
para onde. O mo vi men to de car ros e de
gen te era in ten so e ner vo so. Em cer to mo -
men to, pro cu rei che gar per to da sede do go -
ver no, o Pa lá cio de La Mo ne da. Não foi pos -
sí vel, mas por vol ta de meio-dia, da ave ni da
que leva ao pa lá cio, a um qui lô me tro de dis -
tân cia, pude ver a fu ma ça do bom bar de io. 

A po pu la ção foi obe de cen do com ra pi -
dez às or dens de to que de re co lher, trans -
mi ti das pe las rá di os que já es ta vam em
mãos dos gol pis tas. Fi car na rua po de ria
sig ni fi car pri são ou fu zi la men to. Com pa ra do
àque le ban que te de fe li nos dis pu tan do suas 
pre sas, o gol pe de 1964 no Bra sil pa re cia
um de li ca do chá de se nho ras.

Num pri me i ro mo men to, não tive cer te -
za de que o ge ne ral Pi no chet, co man dan te
do Exér ci to, es ti ves se à fren te do gol pe.
Mas a ilu são de que hou ves se al gu ma di vi -
são nas For ças Arma das foi de sa gra da vel -
men te des fe i ta pela voz es ga ni ça da e ame -
a ça do ra do ge ne ral Pi no chet na apre sen ta -
ção da jun ta mi li tar gol pis ta na no i te mes ma
do dia 11 pela TV. Como se sou be de po is,
so men te no sá ba do, dia 8 de se tem bro, Pi -

no chet se in te i rou do gol pe em mar cha para 
a ter ça-fe i ra se guin te. E no do min go de ci diu
ade rir ao per ce ber que não ti nha con di ções
de fre ar a cons pi ra ção.

Há um fato pou co va lo ri za do nas aná li -
ses so bre a que da de Allen de. No fim de se -
ma na an te ri or ao gol pe, o pre si den te es ti ve -
ra pre pa ran do um dis cur so que fa ria na ter -
ça-fe i ra, dia 11, quan do anun ci a ria a con vo -
ca ção de um ple bis ci to so bre as “re for mas”
(no Chi le, nes sa épo ca, se fa la va de las o
tem po todo, em bo ra com si nal di fe ren te do
que têm re ce bi do no Bra sil nos úl ti mos
anos). Isto ha via sido acor da do com o pre si -
den te da De mo cra cia Cris tã, o prin ci pal par -
ti do de opo si ção. Se per des se o ple bis ci to –
o que era pro vá vel -– Allen de re nun ci a ria.

Não é im pos sí vel que, se esse pro nun -
ci a men to ti ves se sido fe i to uma se ma na an -
tes, o gol pe se es va zi as se. Não é im pos sí -
vel tam bém que os gol pis tas, que ti nham
co nhe ci men to do fato e te mi am o es va zi a -
men to das ten sões, te nham an te ci pa do a
data do gol pe.

Um li vro de Pa tri cia Ver du go, acom pa -
nha do de um CD, mos tra os diá lo gos dos
che fes mi li ta res por rá dio du ran te todo o dia
11 de se tem bro. Algu ma emis so ra fez a gra -
va ção e al guém a di vul gou 25 anos de po is.
Por ela se cons ta ta que a ade são tar dia de
Pi no chet teve uma trá gi ca con tra par ti da: ao
lon go da que le dia, ele foi o mais ra i vo so,
tru cu len to e ra di cal dos che fes gol pis tas. Até 
seu cas te lha no era o mais vul gar – do so ta -
que à gra má ti ca. 

Em nos sa casa, a ex pec ta ti va era
sem pre o que di ria o pró xi mo ban do (co mu -
ni ca do) da jun ta mi li tar. Vi nha o lo cu tor e
anun ci a va: “Ban do nú me ro si e te”. E no me a -
va uma lis ta de pes so as que de ve ri am apre -
sen tar-se à pri me i ra pa tru lha que en con tras -
sem na rua. Quem não o fi zes se, ame a ça va
o ban do, so fre ria “con se cu en ci as fá ci les de
se pre ve er”. Lem bro-me de que em cer to
mo men to no me a ram o Ro ber to Fren kel, bri -
lhan te eco no mis ta ar gen ti no que, na épo ca,
mo ra va no Chi le e tra ba lha va co mi go. A par -
tir daí era ób vio: au men ta va a chan ce de
que meu nome tam bém apa re ces se.

Na te le vi são, o ge ne ral Bo nil la, se gun -
do de Pi no chet, fez um pro nun ci a men to afir -
man do que no Chi le ha via um exér ci to clan -
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des ti no de dez mil es tran ge i ros. Pe dia às
pes so as que de nun ci as sem qual quer sus -
pe i to. Diga-se de pas sa gem que, tem pos
de po is, Pi no chet man dou ma tar Bo nil la, si -
mu lan do um aci den te. 

Dois fa to res, em tese, nos pro te gi am a
cur to pra zo. Pri me i ro, eu era fun ci o ná rio in -
ter na ci o nal, ti nha imu ni da de di plo má ti ca e
vis to ofi ci al em meu pas sa por te ita li a no (que 
ob ti ve ra por ser meu pai ci da dão ita li a no; o
go ver no bra si le i ro sem pre se re cu sa ra a
con ce der pas sa por te aos exi la dos).

Se gun do, en quan to eu es ta va na Eu ro -
pa, Mo ni ca de ci di ra mu dar de casa. Mo rá va -
mos há anos numa pe que na vila. Mas as
ame a ças anô ni mas es ta vam se in ten si fi can -
do, pro va vel men te de vi do à ação de vi zi -
nhos li ga dos a gru pos de ex tre ma-di re i ta.
Eles sa bi am que eu era exi la do e que o so -
bre no me de Mo ni ca era Allen de (em bo ra ela 
não ti ves se re la ção pró xi ma de pa ren tes co
com o en tão pre si den te). A nova casa era
nou tro ba ir ro e ne nhum vi zi nho ti ve ra tem po 
de sa ber quem éra mos. Isto afas ta va a pos -
si bi li da de de uma de nún cia. 

O to que de re co lher foi sen do pro lon -
ga do inin ter rup ta men te. Qu an do foi sus pen -
so por al gu mas ho ras, no ter ce i ro ou quar to
dia, fui pro cu rar o Be ti nho, o Her bert de
Sou za, para ver como es ta va e tirá-lo de
casa. Por sua con di ção de sa ú de, ele não
po dia so frer ne nhum tipo de vi o lên cia fí si ca.
Em seu pe que no apar ta men to, ele ain da
con ser va va car tas, do cu men tos, lis tas de
en de re ços e es pe cu la va com a pos si bi li da -
de de ha ver re sis tên cia no sul do país, na ci -
da de de Con cep ción, li de ra da pelo ge ne ral
Pratts. Ma ni fes tei-lhe meu ce ti cis mo so bre
isso e ar gu men tei que ele de via sair ime di a -
ta men te de casa, pois seu en de re ço era
mu i to co nhe ci do. Além do mais, ele era as si -
nan te do “El Si glo”, jor nal do Par ti do Co mu -
nis ta do Chi le. Era, por tan to, uma ques tão
de ho ras para que vi es sem bus cá-lo. 

Por meio de Car men Miró, uma pa na -
me nha, di re to ra do Cen tro La ti no-ame ri ca no 
de De mo gra fia, pro cu rei o em ba i xa dor do
Pa na má, ami go do ge ne ral Tor ri jos, en tão
pre si den te des se país, e con ven ci-o a abrir
sua em ba i xa da – de fato um pe que no apar -
ta men to tér reo – para asi lar per se gui dos po -
lí ti cos. Os três pri me i ros que le vei fo ram Be -

ti nho, San dra Bri so la, mi nha alu na na fa cul -
da de de eco no mia (hoje pro fes so ra da Uni -
camp) e uma ou tra alu na chi le na, Gló ria,
que era sim pa ti zan te do MIR (Mo vi mi en to
de Izqui er da Re vo lu ci o na ria), que fa zia opo -
si ção pela es quer da a Allen de.

Em pou cos dias, a pe que na Emba i xa -
da do Pa na má che gou a abri gar mais de
cem pes so as, a ma i o ria bra si le i ros, so bre vi -
ven do em pés si mas con di ções, num es pa ço 
exí guo. Apro ve i tan do-me do fato de que
meu car ro ti nha cha pa di plo má ti ca, che guei
a le var co mi da vá ri as ve zes, pas san do-a pe -
las ja ne las. Mais tar de, hou ve um fato cu ri o -
sís si mo: o em ba i xa dor de Tor ri jos alu gou
uma casa com mais es pa ço e tras la dou os
asi la dos. Só que o dono da casa era um de -
les – The o to nio dos San tos, bra si le i ro, pro -
fes sor e um dos gu rus in te lec tu a is da es -
quer da chi le na. Ele pas sou, en tão, à con di -
ção de asi la do po lí ti co em sua pró pria casa!

A pri me i ra no tí cia de vi o lên cia che gou
logo: um dos di re to res da Flac so – Fa cul da -
de La ti no-Ame ri ca na de Ciên ci as So ci a is –
Luis Ra mal lo, en con trou o ca dá ver de um
de nos sos alu nos, de na ci o na li da de bo li vi a -
na, num de pó si to de mor tos, com uma per -
na ar ran ca da por um obus ou algo do gê ne -
ro. Ra mal lo, so ció lo go es pa nhol e ex-je su í ta, 
co ra jo sa e li te ral men te pôs a boca no mun -
do, fa lan do para toda a im pren sa in ter na ci o -
nal. Foi a pri me i ra gran de de nún cia so bre o
ter ror re a ci o ná rio chi le no. 

Pas sei a fun ci o nar como en la ce en tre
as di fe ren tes or ga ni za ções in ter na ci o na is,
to das mo bi li za das (in clu si ve a Ce pal, Co -
mis são Eco nô mi ca para a Amé ri ca La ti na,
cujo se cre tá rio-exe cu ti vo era o atu al pre si -
den te do BID, Enri que Igle si as) para pro te -
ger seus fun ci o ná ri os, alu nos e es tran ge i ros 
em ge ral. Entre ou tras pro vi dên ci as, fa zía -
mos con ta tos com as em ba i xa das em bus ca 
de apo io. O gran de ve xa me, mo ti vo de tris -
te za e in dig na ção, foi dado pela em ba i xa da
do Bra sil, que vi rou as cos tas para os bra si -
le i ros – ho mens, mu lhe res ou cri an ças –
per se gui dos na que les dias ter rí ve is pelo
sim ples fato de se rem es tran ge i ros. O em -
ba i xa dor Câ ma ra Can to, par ti dá rio e par ti ci -
pan te as su mi do do gol pe e das co me mo ra -
ções que se se gui ram, pre si diu um dos epi -
só di os mais la men tá ve is da his tó ria da di -
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plo ma cia bra si le i ra, que, aliás, está à es pe ra 
de uma re cons ti tu i ção. 

Ter mi nei abrin do uma ou tra em ba i xa da 
para per se gui dos po lí ti cos: a da Itá lia. Mas
des sa vez para mim mes mo. Cer to dia, per -
to do fi nal de se tem bro, eu ha via de i xa do
uma re u nião no ga bi ne te do di re tor da Flac -
so di zen do que iria até a Ce pal. Ao sair do
ga bi ne te, de ci di pas sar an tes em mi nha
sala, que fi ca va num pré dio ane xo, ao qual
se ti nha aces so por uma pe que na por ta no
pá tio. Pou co de po is, quan do saía da sala,
meio dis tra í do, to pei com o Enzo Fal le to
(co-au tor, com Fer nan do Hen ri que, do fa mo -
so li vro so bre de pen dên cia e de sen vol vi -
men to na Amé ri ca La ti na), que me olhou es -
pan ta do: “Hom bre, los mi li cos vi ni e ran a
bus car te: que ha ces acá?” To dos acha ram
que eu não es ta va mais no pré dio, tan to os
co le gas quan to os sol da dos, que ne les
acre di ta ram e fo ram em bo ra.

Nes se mes mo dia, sem que eu sou -
bes se, ti nham in va di do o apar ta men to do
nos so po e ta Fer re i ra Gul lar, que ti nha pre si -
di do o CPC da UNE quan do eu era pre si -
den te des sa en ti da de. Era o apar ta men to
onde eu ha via mo ra do, anos an tes, com o
Vil mar e a Re gi na Fa ria. Os sol da dos ti -
nham ido à mi nha pro cu ra, e Gul lar, além do 
mes mo en de re ço, ti nha tam bém o “José”
an tes do Fer re i ra...

Pas sei en tão a dor mir na re si dên cia do 
em ba i xa dor da Itá lia, mas como ain da não
ha via ne nhum asi la do lá, não ha via tam bém 
po lí cia na por ta. Por isso, eu saía du ran te o
dia para apres sar os pre pa ra ti vos de vi a gem 
da fa mí lia. Che guei a ir à po lí cia ci vil tra tar
dos pas sa por tes. 

De po is que o Mi nis té rio de Re la ções
Exte ri o res pe diu des cul pas pela ten ta ti va de 
pren der um fun ci o ná rio in ter na ci o nal com
imu ni da de di plo má ti ca e re no vou o vis to ofi -
ci al em meu pas sa por te, de ci di mos vi a jar.
Mas se tra ta va de uma ar ma di lha. No dia 14 
de ou tu bro, de po is de o pas sa por te re ce ber
o ca rim bo de sa í da, fui pre so no ae ro por to
com meu fi lho re cém-nas ci do no colo e na
fren te de mi nha mu lher e de mi nha fi lha de
4 anos. 

O de le ga do que fez a pri são, atra pa -
lhou-se com meu nome. No Bra sil e na Itá -
lia, não levo o so bre no me ma ter no (Chi ri co). 
No Chi le, a in clu são do so bre no me ma ter no
é obri ga tó ria. E a or dem de pri são era para

José Ser ra Chi ri co. Como para con ven -
cer-se de que era eu mes mo, leu em voz
alta um tre cho da or dem de pri são, algo as -
sim: “sub ver si vo, iz qui er dis ta, in te lec tu al y
muy vivo”. 

Fui en tão al ge ma do e pas sei umas
três ho ras sen ta do na ala de de sem bar que
in ter na ci o nal do ae ro por to, sen do ob je to do
olhar fur ti vo de to dos os pas sa ge i ros que
che ga vam. Apren di na prá ti ca que, quan to
mais se me xem as mãos, mais as al ge mas
aper tam, ma chu can do os pul sos. 

Le va ram-me, fi nal men te, para um cu -
ar tel da po lí cia ci vil. Pas sei a no i te num ban -
co de ma de i ra, onde os de te ti ves jo ga vam
ludo e dis cu ti am so bre fu te bol, aos gri tos.
Con quis tei al gum mé ri to jun to a eles fa lan do 
so bre o fu te bol bra si le i ro e elo gi an do o fa -
mo so go le i ro chi le no Li ving sto ne. Ofe re ce -
ram-me um ca po te.

Assus ta do e cada vez mais ten so à
me di da que me lem bra va de mo ti vos e pre -
tex tos para que vi es se a so frer algo feio nas 
mãos da nova re pres são chi le na, aca bei me 
con ven cen do de que o pior iria acon te cer. A
par tir des se pon to, para mi nha sur pre sa,
con se gui acal mar-me e re cu pe rar al gu ma
ener gia para en fren tar a si tu a ção. E, ape sar
do ban co duro, da gri ta ria, do frio, da luz for -
te e de mi nha crô ni ca di fi cul da de para pe gar 
no sono, dor mi pro fun da men te.

De ma nhã, de po is de um in ter ro ga tó rio 
cre ti no, mas sem qual quer es pé cie de vi o -
lên cia, fui re mo vi do para o Está dio Na ci o nal
do Chi le, o mes mo onde Gar rin cha e Vavá
ha vi am ga nha do a Copa do Mun do para o
Bra sil em 1962, ago ra trans for ma do em
cam po de pri si o ne i ros e, como se sou be de -
po is, de tor tu ras e as sas si na tos. De i xa -
ram-me na por ta ria, onde pas sei o dia. Ale -
gan do imu ni da de di plo má ti ca, in sis tia para
fa lar com o co man dan te do lu gar, co ro nel
Spi no za. Não sa bia, ain da, que lá es ta vam
ma tan do de ti dos e que o co ro nel era o res -
pon sá vel por es ses as sas si na tos. 

No co me ço da no i te, um ofi ci al me co -
mu ni cou: “Por or den del ma yor Ivan La van -
de ros, us ted pu e de sa lir, pero ti e ne que pre -
sen tar se ma ña na tem pra no, a las si e te y
me dia, para ser in ter ro ga do por el ma yor”. 

Não fa zia sen ti do. Sol tar-me à no i te
para vol tar de ma nhã? O mais pro vá vel é
que me des sem um tiro pe las cos tas e ale -
gas sem ten ta ti va de fuga. Mas não po dia
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he si tar. Ace i tei e pedi para pas sar por uma
cela onde ha via bra si le i ros. O pri me i ro que
dis tin gui foi o Sil vé rio, um es tu dan te pa u lis ta 
de eco no mia. Dis se-lhe que es ta vam me
sol tan do e que, se me acon te ces se al gu ma
co i sa, ele de ve ria de nun ci ar. Tem pos de po -
is, já na Eu ro pa, con tou-me que não en ten -
deu nada do que eu fa la ra. Fru to da com bi -
na ção de uma voz e dois ou vi dos sob ata -
que de ner vos.

Ca mi nhan do para o por tão do es tá dio,
es col ta do por um sar gen to, avis tei um ore -
lhão. Olhei para o sol da do e ar ris quei: “Usted
ti e ne um je ton?” “Si, como no”, res pon deu
com cor te sia, en tre gan do-me uma fi cha. Li -
guei para um ami go e avi sei que es ta va sen -
do sol to. A ca mi nha da da por ta do es tá dio até 
a pri me i ra rua onde con se gui pe gar um táxi
foi a mais ten sa de mi nha vida. 

Na ma nhã se guin te, de ci di mos numa
re u nião (da qual par ti ci pou o atu al pre si den -
te do Chi le, Ri car do La gos, en tão pro fes sor
da Flac so) que eu não me apre sen ta ria no
es tá dio e que fi ca ria na Emba i xa da da Itá lia, 
onde já se en con tra vam Mo ni ca e as cri an -
ças. Qu an do fui pre so, ela de ci di ra per ma -
ne cer no Chi le, fi can do na em ba i xa da com
as cri an ças. Qu an do se co mu ni cou que eu
não me apre sen ta ria, o Exér ci to co lo cou
sol da dos na por ta. A fa mí lia re ce beu sal -
vo-con du to em ja ne i ro, mas eu fi quei re ti do
até maio, pois o go ver no ne ga va sis te ma ti -
ca men te a con ces são de sal vo-con du to. A
cer ta al tu ra, a em ba i xa da che gou a aco lher
mais de se is cen tos asi la dos.

Eu ha via sido pre so num do min go e
sol to na se gun da-fe i ra. Na quar ta-fe i ra se -
guin te foi fu zi la do o ma jor La van de ros, que
me sol ta ra. Se gun do me dis se o em ba i xa dor 
su e co (um ver da de i ro he rói na que les dias e
no i tes de opres são e ter ror) o ma jor foi jul -
ga do por alta tra i ção, pois te ria pro te gi do
“ini mi gos” do Chi le. 

Vi a jei do Chi le para a Itá lia e de lá
para os Esta dos Uni dos, para fa zer o dou to -
ra do em eco no mia. Antes de con cluí-lo na
Uni ver si da de de Cor nell, sou be do as sas si -
na to do ge ne ral Pratts em Bu e nos Ai res,
onde se exi la ra, cri me co me ti do por or dem
de seu an ti go pro te gi do, o ge ne ral Pi no chet.
Em se gui da, fui tra ba lhar em Prin ce ton (no
mes mo ins ti tu to em que es tou hoje) e lá as -
sis ti à mis sa pela alma de Orlan do Le te li er,
mi nis tro de De fe sa de Allen de, as sas si na do

em Was hing ton por ca pan gas do go ver no
chi le no.

O pa rá gra fo fi nal de um pe que no do -
cu men to, ma nus cri to em se tem bro de 1973, 
en con tra do no Dops pa u lis ta e que che gou
às mi nhas mãos, di zia, re fe rin do-se a mim: 

“Tra ta-se de ‘boa gen te’ que me re ce
ser ‘tra ta do’ pe los chi le nos”. 

JOSÉ SERRA é ex-pre si den te da UNE 
(1964), ex-mi nis tro da Sa ú de e do Pla ne ja -
men to (go ver no FH), es ta va exi la do no Chi le 
du ran te o gol pe mi li tar.

Ain da ou tro tema me traz à tri bu na
nes ta ma nhã:

MAIS PROMESSAS. SÓ PROMESSAS. AGORA
PARA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na so le ni -
da de de re ins ta la ção do Con se lho Na ci o nal de Ciên cia
e Tec no lo gia, o Pre si den te Lula fez no vas e di fi cil men te
atin gí ve is pro mes sas na área de po lí ti ca ci en tí fi ca.

A per gun ta que, des de logo, ocor re a qual quer
um, tem dois itens: quan do e como? De cho fre, o pró -
prio Pre si den te, que pa re cia cons tran gi do ao ou vir o
ex ten so dis cur so do Mi nis tro Ro ber to Ama ral, co me -
çou por lan çar far pas a tor to e a di re i to, cha man do o
con se lho de Clu be do Bo li nha, além de se in sur gir
con tra seus pró pri os Mi nis tros, mu i to aco mo da dos
para o gos to pre si den ci al. Para o de to dos nós.

A co mu ni da de ci en tí fi ca que i xa-se da exi güi da -
de de ver bas con sig na das para a área no Orça men to
da União. Para este ano são R$ 1,8 bi lhão, cor res pon -
den do a 0,12% do PIB.

Como o pró xi mo or ça men to pre vê pou quís si mo
mais (R$ 2 bi lhões), sem al te rar o per cen tu al atri bu í -
do ao se tor no PIB, pa re ce te me rá ria a pro mes sa do
Pre si den te de do brar os in ves ti men tos em ciên cia e
tec no lo gia “nos pró xi mos anos”.

Isso é algo pa re ci do com a ve lha pro mes sa de
do brar o va lor do sa lá rio-mí ni mo. Pa la vras, pa la vras e
nada de con cre to.

Fica aqui a per gun ta: quan do será atin gi da essa
meta? E Como che gar lá?

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nes te ins -
tan te, vou en cer rar esta 120ª Ses são Não De li be ra ti -
va do Se na do Fe de ral, re a li za da nes ta sex ta-fe i ra, 12
de se tem bro de 2003, em que se co me mo ram os 101
anos de nas ci men to de Jus ce li no Ku bits chek de Oli -
ve i ra, fi lho do Bra sil e pai de Bra sí lia.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer -
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 28 
mi nu tos.)
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Ata da 121ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 15 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 dos Srs. Edu ar do Si que i ra Cam pos, Hé lio Cos ta, Mão San ta e Pa pa léo Paes

(Ini cia-se a ses são às 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.

Há so bre a mesa Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 190, DE 2003
(Nº 459/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for má-los

de que me au sen ta rei do País no dia 16 de se tem bro
cor ren te, a fim de par ti ci par em Car ta ge na, a con vi te do
Pre si den te Álva ro Uri be, da Co lôm bia, do 40º ani ver sá -
rio de cri a ção da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Café.

O con vi te for mu la do pelo Pre si den te co lom bi a no
cons ti tui re co nhe ci men to da im por tân cia do Bra sil como 
ma i or pro du tor e ex por ta dor de café e cor res pon de ao
in te res se bra si le i ro em uma ma i or co o pe ra ção com a
Co lôm bia no tra to de ques tões re la ti vas ao pro du to.

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

Avi so nº 952 – Su par/C. Ci vil.

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
De pu ta do Ro meu Tuma
Pri me i ro-Se cre tá rio do Se na do Fe de ral
Assun to: Vi a gem à Co lôm bia.

Se nhor Pri me i ro-Se cre tá rio,
Enca mi nho a essa Se cre ta ria Men sa gem na

qual o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -

ca co mu ni ca que se au sen ta rá do País no dia 16 de
se tem bro cor ren te, a fim de re a li zar vi si ta a Car ta ge -
na, Co lôm bia, para par ti ci par das co me mo ra ções do
40º ani ver sá rio de cri a ção da Orga ni za ção Inter na ci -
o nal do Café.

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.

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 325/2003, de 25 de agos to úl ti mo, do Mi nis tro 
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 499,
de 2003, do Se na dor Cé sar Bor ges.

Nº 326/2003, de 3 do cor ren te, do Mi nis tro da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, en ca mi nhan do in -
for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 281, de
2003, do Se na dor Pa pa léo Paes.

Nº 959/2003, de 10 do cor ren te, do Mi nis tro da
Sa ú de, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao
Re que ri men to nº 459, de 2003, do Se na dor Arthur
Vir gí lio.

As in for ma ções re la ti vas aos Re que ri -
men tos nºs 281 e 499, de 2003, fo ram en ca -
mi nha das, em có pia, aos Re que ren tes.

O Re que ri men to nº 459, de 2003 fi ca rá 
na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa à dis po si ção
do Re que ren te.

Os Re que ri men tos nºs 281 e 499, vão
ao Arqui vo.

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 700/2003, de 11 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por re je i ção, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 122, de 1995 (nº 3.011/97, na que la Casa),
que es ta be le ce me di das de pro te ção aos in te res ses
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bra si le i ros con tra prá ti cas dis cri mi na tó ri as ado ta das
por ou tros pa í ses.

Nº 706/2003, de 11 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por re je i ção, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 227, de 2000 (nº 5.328/2001, na que la Casa),
que in clui na Lei nº 8.406, de 9 de ja ne i ro de 1992, ar -
ti go que es ta be le ce a gra tu i da de da emis são de ex tra -
tos ban cá ri os re fe ren tes ao Fun do de Ga ran tia por
Tem po de Ser vi ço.

Nº 707/2003, de 11 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to, por re je i ção, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 258, de 2000 (nº 6.300/2002, na que la Casa),
que re gu la men ta a pro fis são de tre i na dor de go le i ros
de fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECERES

PARECER Nº 1.227, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o Avi so nº 1, de 2002, do 
Tri bu nal de Con tas da União (nº
242/2002, na ori gem), que en ca mi nha có -
pia da De ci são nº 20/2002 – TCU (2ª Câ -
ma ra) e do Acór dão nº 33/2002-TCU (2ª
Câ ma ra), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó ri os e Vo tos que os fun da men tam,
re fe ren tes a au di to ria re a li za da na Com -
pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les
do São Fran cis co e do Par na í ba –
CODEVASF, vi san do ve ri fi car a real si tu -
a ção das po lí ti cas de ta ri fa ção de água e 
de co bran ça de cré di tos de cor ren tes da
ven da de lo tes nos pe rí me tros de ir ri ga -
ção sob a res pon sa bi li da de da que la em -
pre sa (TC-013.536/2000-8).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União

cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram
en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver -
sas de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la ins ti -
tu i ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za -
das em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no
Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui -
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a -
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons -
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu -
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos 
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu -
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne -
nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na -
tu re za le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o -
nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri -
as e de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos
cons tan tes do Ane xo 1.
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Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2003. –
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar tory, Re la tor –
Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Jef fer son 
Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to –
Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Fer nan do Ri be i ro.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA – GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

OF.77/2003/CAE

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Assun to: Avi so Nº 1, de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho atra vés do pre sen te, in for mar a Vos sa

Exce lên cia que a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
to mou co nhe ci men to, no dia 4 de abril de 2002, da
De ci são Nº 20/2002, ado ta da pelo Tri bu nal de Con tas 
da União, bem como dos res pec ti vos re la tó rio e voto
que a fun da men tam, re fe ren te ao pro ces so Avi so Nº
1, de 2002 (Avi so Nº 242-SGS-TCU, de 7 de fe ve re i ro
de 2002), con for me BAL Nº 4 do pro ces sa do.

Aten ci o sa men te, Se na dor Ra mez Te bet, Pre si -
den te.

PARECER Nº 1.228, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre Emen da da Câ ma ra 
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 116, de
2002.(nº 7.017/2002, na que la Casa), que
acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e mo -
di fi ca a pena co mi na da aos cri mes de
cor rup ção ati va e pas si va.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Tra ta-se de Emen da da Câ ma ra dos De pu ta dos
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 116, de 2002, pro pon -
do que o con te ú do do art. 327-A, do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal,
como cons ta ao tex to ori gi nal men te apro va do no Se -
na do Fe de ral, seja trans for ma do em § 4º do art. 33 do
mes mo di plo ma.

A ilus tre re la to ra, De pu ta da Ju í za De ni se Fros -
sard, jus ti fi ca que o dis pos to no art. 327 –A, pro pos to
no pro je to, deve ser re ma ne ja do para um novo pa rá -
gra fo, a ser acres cen ta do no art. 33 da Par te Ge ral do
Có di go Pe nal, por se re fe rir ao re gi me de cum pri men -
to de pena.

A ma té ria cons ta da 1ª Ses são Le gis la ti va
Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra, con for me Men sa -
gem nº 288, de 2003.

II – Aná li se

Fran ço is Geny, cé le bre ju ris ta fran cês, men ci -
o na do por Fran Fi gue i re do, ci tou, na co me mo ra ção
do cen te ná rio do Có di go Ci vil da Fran ça, o se guin -
te: “A boa lei, o bom có di go, deve an tes de tudo,
con ter as qua li da des exi gi das de toda obra li te rá ria
que se di ri ge à in ten ção e à von ta de, an tes que à
ima gi na ção ao sen ti men to: uni da de, or dem, pre ci -
são, cla re za”.

A téc ni ca ju rí di ca re fe re-se ao modo ope ra ci o nal 
das leis, apre sen tan do um du plo as pec to: ora como
téc ni ca de ela bo ra ção, ora como téc ni ca de in ter pre -
ta ção ou de apli ca ção. Seu ob je ti vo, se gun do Levi
Car ne i ro, é o de “con ci li ar a ex pres são po lí ti ca do
pen sa men to do mi nan te no país com a ex pres são téc -
ni ca per fe i ta des se pen sa men to.”

A téc ni ca ju rí di ca é o re cur so mais apro pri a do à
fe i tu ra das leis, que per mi ti rá a me lhor ex te ri o ri za ção,
ver ba li za ção e cor re ta com pre en são dos sig ni fi ca dos
nor ma ti vos.

O re ma ne ja men to do dis pos to no art. 327-A pro -
pos to no ci ta do pro je to para um novo pa rá gra fo, a ser
acres cen ta do no art. 33 da Par te Ge ral do Có di go Pe -
nal, por se re fe rir ao re gi me de cum pri men to de pena,
per mi ti rá me lhor com pre en são do sen ti do das pa la -
vras, se guin do a or dem das ma té ri as es ta be le ci das
no ar ti go.

Has se mer, em sua obra Se gu ran ça Pú bli ca no
Esta do de Di re i to, en ten de que a cor rup ção é a prin ci -
pal ca rac te rís ti ca da cri mi na li da de or ga ni za da, e que
re pre sen ta um po ten ci al de ame a ça qua li ta ti va men te
novo ao po der pú bli co, exi gin do-se des te o em pre go
de inú me ros me i os para o seu com ba te.

Assim, a par te fi nal do pa rá gra fo pro pos to vem
aper fe i ço ar as dis po si ções pe na is re fe ren tes aos ilí ci -
tos con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca, im pe din do que a
im pu ni da de e o en ri que ci men to ilí ci to se jam um gran -
de es tí mu lo à cor rup ção.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos 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 116, de 2002, que, se trans for ma do em
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lei, con tri bu i rá para uma me lhor in ter pre ta ção do dis -
pos to so bre re gi me de cum pri men to de pena no Có di -
go Pe nal.

Sala da Co mis são, 3 de se tem bro de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor – Alo i zio Mer ca dan te – Antô nio Car los Va -
la da res – Mar ce lo Cri vel la – Edu ar do Su plicy –
Sibá Ma cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Pa pa -
léo Paes – Pe dro Si mon – Luiz Otá vio – Antô nio
Car los Ma ga lhães – De mós te nes Tor res – José
Jor ge – Efra im Mo ra is – Álva ro Dias – Tas so Je re -
is sa ti – Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar do Aze re do  
(sem voto) – Jef fer son Pé res.

PARECER Nº 1.229, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre Emen das da Câ ma ra ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 11, de 1997, que dis põe
so bre os acor dos ju di ci a is tra ba lhis tas
que tra tem da con ces são de Se gu ro-De -
sem pre go e da mo vi men ta ção do Fun do
de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço –
FGTS, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Por for ça no dis pos to no in ci so I do art. 332 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com a re da -
ção dada pela Re so lu ção nº 17, de 2002, re tor na a
esta Co mis são o Pro je to de Lei do Se na do nº 11, de
1997, de au to ria do ilus tre Se na dor José Igná cio Fer -
re i ra, para aná li se das emen das nºs 1, 2 e 3 da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

O pro je to visa es ta be le cer nor mas para a con -
ces são do Se gu ro-De sem pre go e mo vi men ta ção do
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – FGTS, na
ocor rên cia de acor dos ju di ci a is tra ba lhis tas. Após ter
sido apro va do por esta Co mis são em se tem bro de
1997, re ce beu três emen das da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, ob je to de aná li se do pre sen te pa re cer.

A emen da nº 1 mo di fi ca a emen ta do pro je to de
for ma a eli mi nar a ex pres são “e dá ou tras pro vi dên ci -
as”, e al te rar a gra fia do “Fun do de Ga ran tia por Tem -
po de Ser vi ço” para “Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço”.

A emen da nº 2 su pri me o § 4º acres ci do ao art.
846, do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
cons tan te do art. 1º do pro je to, o qual de ter mi na que “a
mo vi men ta ção da con ta do Fun do de Ga ran tia do Tem -
po de Ser vi ço – FGTS, em de cor rên cia de acor do, será
au to ri za da so men te me di an te al va rá ju di ci al, ex pe di do

se o em pre ga dor, na con ci li a ção, con cor dar com o pa -
ga men to da mul ta de 40% (qua ren ta por cen to) do va lor
dos de pó si tos, em be ne fi cio do em pre ga do”.

Fi nal men te, a emen da nº 3 de cor re da al te ra ção 
pro pos ta na emen da nº 2, su pri min do da emen ta do
pro je to a re fe rên cia ao FGTS.

II – Aná li se

A emen da nº 1 é per ti nen te, na me di da em que
a emen ta tra ta de for ma exa us ti va os te mas que são
ob je to da pro po si ção, não ha ven do ne ces si da de de
se man ter a ex pres são “e dá ou tras pro vi dên ci as”. A
cor re ção da gra fia por ex ten so do FGTS de fato cor ri -
ge um equí vo co na re da ção da emen ta do pro je to.

Já a eli mi na ção do § 4º do art. 846, do De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1943, pro pos to pela emen da nº 2,
não nos pa re ce ade qua da, ten do em vis ta que con tra -
ria o ob je ti vo do pro je to que é o de de ses ti mu lar a uti li -
za ção pre ci pi ta da da pou pan ça do tra ba lha dor, re pre -
sen ta da pelo FGTS. Da for ma como são fe i tos atu al -
men te os acor dos ju di ci a is tra ba lhis tas, há um in cen ti -
vo ao sa que do FGTS, o que con tra ria o es pí ri to des -
se fun do que é o de pro ver uma re ser va para apo sen -
ta do ria, ca sa men to, aqui si ção da casa pró pria, etc.

Como a emen da nº 3 de cor re da al te ra ção pro -
pos ta na emen da nº 2, so mos tam bém con trá ri os à
sua apro va ção.

De for ma a ade quar a pro po si ção em tela ao dis -
pos to no art. 9º da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998,
com a re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107,
de 2001, pro po mos emen da de re da ção su pri min do o 
art. 3º do pro je to, por tra tar-se de cláu su la re vo ga tó ria 
ge né ri ca, ve da da pe las re fe ri das leis.

III – Voto

Em face do ex pos to, o voto é pela apro va ção da
emen da nº 1 e pela re je i ção das emen das nºs 2 e 3,
da Câ ma ra dos De pu ta dos, ao Pro je to de Lei do Se -
na do nº 11, de 1997 e pela ade qua ção do tex to da
ma té ria aos dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998, com a re da ção dada pela Lei Com ple men tar 
nº 107, de 2001, con for me se se gue: Su pri ma-se o
art. 3º do PLS nº 11, de 1997.

Sala da Co mis são, 28 de agos to de 2003. – Lú -
cia Vâ nia, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la tor
Ad  Hoc – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – Sibá Ma -
cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ju vên cio da
Fon se ca – Ney Su as su na – Pa pa léo Paes – Jo nas
Pi nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Te o tô nio Vi le la
Fi lho – Re gi nal do Du ar te – Antô nio Car los Va la da -
res – Ga ri bal di Alves Fi lho – Hé lio Cos ta. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

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

....................................................................................
Art. 846. Aber ta a au diên cia, o juiz ou pre si den te 

pro po rá a con ci li a ção. (Re da ção dada pela Lei nº
9.022, de 5-4-1995)

§ 1º Se hou ver acor do la vrar-se-á ter mo, as si na -
do pelo pre si den te e pe los li ti gan tes, con sig nan do-se
o pra zo e de ma is con di ções para seu cum pri men to.
(Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.022, de 5-4-1995)

§ 2º Entre as con di ções a que se re fe re o pa rá -
gra fo an te ri or, po de rá ser es ta be le ci da a de fi car a
par te que não cum prir o acor do obri ga da a sa tis fa zer
in te gral men te o pe di do ou pa gar uma in de ni za ção
con ven ci o na da, sem pre ju í zo do cum pri men to do
acor do. (Pa rá gra fo in clu í do nela Lei nº 9.022, de
5-4-1995)

Art. 847. Não ha ven do acor do, o re cla ma do terá
vin te mi nu tos para adu zir sua de fe sa, após a le i tu ra
da re cla ma ção, quan do esta não for dis pen sa da por
am bas as par tes. (Re da ção dada pela Lei nº 9.022,
de 5-4-1995)
....................................................................................

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 COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

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

O SR. PRESIDENTE (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) – Com re la ção ao Pa re cer nº 1.227, de 2003,
lido an te ri or men te, re fe ren te ao Avi so nº 1, de 2002,

a Pre si dên cia, em ob ser vân cia à con clu são do re fe ri -
do pa re cer, en ca mi nha a ma té ria ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 31, de 2003
(nº 328/2003, na ori gem), de 5 do cor ren te, do Mi nis -
tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do, nos ter -
mos do art. 3º da Re so lu ção nº 57, de 1995, do Se na -
do Fe de ral, o re la tó rio da exe cu ção do Pro gra ma de
Emis são e Co lo ca ção de Tí tu los de Res pon sa bi li da -
de do Te sou ro Na ci o nal no Exte ri or, re la ti vo ao pe río -
do de maio a ju lho de 2003, in clu in do qua dros de -
mons tra ti vos dos lan ça men tos da Re pú bli ca no mer -
ca do glo bal.

O ex pe di en te ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 61, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do Fe de -
ral que pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 386, DE 2003

De sig na o cu pu a çu fru ta na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O cu pu a çu, fru to do cu pu a çu ze i ro (The o -

bro ma gran di flo rum), fica de sig na do fru ta na ci o -
nal.

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

Jus ti fi ca ção

O Bra sil é de ten tor de uma ri que za bi o ló gi ca ex -
tra or di ná ria. Inobs tan te essa con di ção, mu i to pou co
se co nhe ce da bi o di ver si da de na ci o nal – seja pela es -
cas sez de pes qui sas e es tu dos, seja pela fal ta de di -
vul ga ção, es pe ci al men te no âm bi to do més ti co, do
pou co que tem sido es tu da do. Des co nhe ci do é tam -
bém o imen so po ten ci al que essa di ver si da de bi o ló gi -
ca re pre sen ta para o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al da Na ção.

Ilus tra ti vo des se fato é o re cen te va lor atri bu í -
do ao cu pu a çu ze i ro – The o bro ma gran di flo rum –,
ori gi ná rio de ter ras bra si le i ras. Per ten cen te ao mes -
mo gê ne ro bo tâ ni co do ca cau (The o bro ma ca cao),
o cu pu a çu, fon te de ali men to dos po vos in dí ge nas e 
da fa u na da re gião, é a pri me i ra fru ta na ti va da Ama -
zô nia adap ta da para o cul ti vo em es ca la co mer ci al.
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O doce e exó ti co sa bor do cu pu a çu, já há mu i to
apre ci a do pela po pu la ção ama zô ni ca, so bre tu do a
pa ra en se, só ago ra con quis ta ad mi ra do res e ga nha
pres tí gio na gas tro no mia na ci o nal e in ter na ci o nal. A
far ta e cre mo sa pol pa é usa da no pre pa ro de do ces,
re fres cos e sor ve tes, e a se men te, de alto teor de gor -
du ra, em pre ga da na fa bri ca ção de cho co la tes – o que 
tor na a es pé cie alvo de cres cen te in te res se, es pe ci al -
men te pelo mer ca do in ter na ci o nal.

Sob essa pers pec ti va, ao de cla rar o cu pu a çu
fru ta na ci o nal – a exem plo do que ocor re em mu i tas
ou tras na ções, que ele gem uma es pé cie re pre sen ta ti -
va da flo ra na ti va que evo que o País – pre ten de-se
des ta car um com po nen te da bi o di ver si da de na ci o nal
ain da des co nhe ci do por gran de par te da po pu la ção
bra si le i ra, aten tar para os be ne fí ci os ge ra dos pela ex -
plo ra ção sus ten tá vel dos re cur sos bi o ló gi cos do País
e cris ta li zar a idéia de que só se con se gue pro te ger o
que se co nhe ce.

Enfim, ao pro por sta tus de fru ta na ci o nal ao
cu pu a çu – es pé cie re pre sen ta ti va da flo ra ama zô ni -
ca –, de se ja mos cha mar a aten ção de to dos os bra -
si le i ros para o po ten ci al bi o ló gi co e eco nô mi co
guar da do pe las flo res tas da re gião, a fim de que
seja as se gu ra da ao País a ple na uti li za ção de sua
bi o di ver si da de.

Re cen te re por ta gem do jor nal O Esta do de S.
Pa u lo (edi ção de 15 de se tem bro de 2003), cha ma a
aten ção para a ne ces si da de de o País pro te ger as ri -
que zas da Ama zô nia. A re por ta gem tem este tí tu lo:
Bra sil quer mu dar leis para evi tar bi o pi ra ta ria!.

A pro pos ta ora for ma li za da vem ao en con tro
des sa tese e pro cu ra so mar-se às pre o cu pa ções de
to dos os bra si le i ros di an te de no tí ci as que in for mam
so bre re gis tros de pa ten tes no ex te ri or, com no mes
de fru tas da Ama zô nia.

A re por ta gem a que faço re fe rên cia in for ma que
a re pre sen ta ção bra si le i ra na re u nião da Orga ni za ção 
Mun di al do Co mér cio-OMC em Can cun de fen deu a
mo di fi ca ção do acor do Trips, so bre pa ten tes, com o
ob je ti vo de cri ar um re gi me es pe ci al para o pa ten te a -
men to de pro du tos ori un dos da bi o di ver si da de ou do
co nhe ci men to de co mu ni da des tra di ci o na is, como ín -
di os e ri be i ri nhos.

O Trips, ou Acor do so bre Aspec tos de Di re i to de
Pro pri e da de Inte lec tu al Re la ci o na dos ao Co mér cio,
de 1994, é o que de ter mi na as re gras so bre pa ten tes
no co mér cio in ter na ci o nal.

Ain da so bre o as sun to, tal como se de sen ro lou
na Re u nião de Can cun, diz a re por ta gem de O Esta -
do de S. Pa u lo:

Bra sil quer mu dar leis para evi tar bi o pi ra ta ria

Bra si le i ros de fen dem mo di fi ca ção do acor do so bre
pa ten tes Trips em re u nião da OMC 

Her ton Esco bar

Bi o pi ra ta ria tam bém é uma ques tão de 
di plo ma cia. A re pre sen ta ção bra si le i ra na
re u nião da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio (OMC) em Can cun de fen de a mo di fi ca -
ção do acor do Trips, so bre pa ten tes, com o
ob je ti vo de cri ar um re gi me es pe ci al para o
pa ten te a men to de pro du tos ori un dos da bi o -
di ver si da de ou do co nhe ci men to de co mu ni -
da des tra di ci o na is, como ín di os e ri be i ri -
nhos. É o mais novo round de uma ba ta lha
de vá ri os anos en tre pa í ses me ga di ver sos,
como o Bra sil, e pa í ses mais in dus tri a li za -
dos, como os Esta dos Uni dos, pela ade qua -
ção do Trips à Con ven ção de Di ver si da de
Bi o ló gi ca (CDB), as si na da na Rio-92.

O Trips, ou Acor do so bre Aspec tos de
Di re i to de Pro pri e da de Inte lec tu al Re la ci o -
na dos ao Co mér cio, de 1994, é o que de ter -
mi na as re gras so bre pa ten tes no co mér cio
in ter na ci o nal. No que diz res pe i to à bi o di ver -
si da de e ao co nhe ci men to tra di ci o nal, en tre -
tan to, o do cu men to é omis so. Não exis te
uma de fi ni ção le gal de bi o pi ra ta ria, o que
de i xa li vre o ca mi nho para a apro pri a ção e o 
pa ten te a men to dos re cur sos ge né ti cos de
ou tros pa í ses.

“Qu al quer pes soa pode vir aqui, pe gar
o que qui ser e pa ten te ar, por que não há um
ins tru men to in ter na ci o nal que re gu la men te
esse aces so”, afir ma uma di plo ma ta bra si le -
i ra. Em ou tras pa la vras, nin guém pode ser
acu sa do de bi o pi ra ta ria na OMC por que, ofi -
ci al men te, esse cri me não exis te. Há exem -
plos cla ros de que isto de fato está ocor ren -
do. Andi ro ba, cu pu a çu, co pa í ba são al gu -
mas das fru tas e plan tas bra si le i ras já pa -
ten te a das por es tran ge i ros. O novo alvo é o
camu-camu, uma fru ti nha ama zô ni ca de
gos to aze do que con cen tra até 20 ve zes
mais vi ta mi na C do que a ace ro la.

Emen da – A pro pos ta do Bra sil, e de
ou tros pa í ses me ga di ver sos, como a Índia,
Chi na e Peru, se ria uma emen da ao ar ti go
27.3 (b) do Trips, que tra ta do pa ten te a men -
to de plan tas e ani ma is. “Não que re mos mu -
dar as re gras do acor do, mas cri ar um sis te -
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ma es pe cí fi co de pro te ção”, diz a di plo ma ta. 
“Qu an do se tra ta de re cur sos ge né ti cos e
co nhe ci men to tra di ci o nal, os cri té ri os não
po dem ser os mes mos de qual quer pa ten te.” 
A pro pos ta é com pos ta de três exi gên ci as
para o pa ten te a men to de pro du tos com
base bi o ló gi ca: que a ori gem do ma te ri al ge -
né ti co seja iden ti fi ca da; que a ob ten ção do
co nhe ci men to tra di ci o nal as so ci a do te nha
sido fe i ta com co nhe ci men to pré vio e in for -
ma do das co mu ni da des; e que seja ga ran ti -
da a re par ti ção dos be ne fí ci os even tu al men -
te ob ti dos com a co mer ci a li za ção do pro du to.

“Hoje o sis te ma be ne fi cia ape nas o ti -
tu lar da pa ten te, en quan to o ti tu lar ori gi nal
do co nhe ci men to não fica com nada”, afir ma 
a di plo ma ta. Mas a bri ga não vai ser fá cil.
Não há nem mes mo ga ran tia de que o tema 
seja pos to em pa u ta em Can cún. A pro pos ta 
en fren ta fir me opo si ção dos Esta dos Uni -
dos, Ja pão e pa í ses eu ro pe us, que são os
prin ci pa is be ne fi ci a dos no sis te ma atu al.
“Sin ce ra men te, acho que não te mos a mí ni -
ma chan ce”, afir ma Nu rit Ben su san, es pe ci -
a lis ta em bi o di ver si da de do Insti tu to So ci o -
am bi en tal (ISA). “É bom ter a CDB como
uma car ta de prin cí pi os, mas, na prá ti ca, ela 
não tem for ça ne nhu ma. De po is do Trips,
não so brou es pa ço para mais nada.”

A me lhor op ção, diz, é que o Bra sil crie 
uma le gis la ção es pe cí fi ca con tra a bi o pi ra ta -
ria e me lho re a fis ca li za ção nas fron te i ras,
para evi tar a sa í da de ma te ri al bi o ló gi co.”

Este é, pois, um dos ob je ti vos do pre sen te Pro -
je to de Lei, que, ao con fe rir ao Cu pu a çu o cog no me
de Fru ta Na ci o nal, tal como ocor re com o Ipê, a que, 
por lei, se de no mi nou Árvo re Na ci o nal, pre ten de-se 
cha mar a aten ção para a ne ces si da de de ou tras
ações no sen ti do da pro te ção das imen sas ri que zas
da Ama zô nia.

Pe las ra zões ex pos tas, con ta mos com o apo io
dos no bres co le gas Se na do res para a apro va ção de
nos sa pro pos ta.

Sala das Ses sões, 15 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio.

(À Co mis são de Edu ca ção – 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 à Co -
mis são com pe ten te.

So bre a mesa, pa re cer que pas so a ler.

É lido o se guin te

PARECER Nº 1.230, DE 2003

Da Co mis são de Le gis la ção Par ti ci -
pa ti va, so bre a Su ges tão nº 35, de 2003,
que pro põe al te ra ção do CPC – novo pa -
pel do ad vo ga do.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são a Su ges tão nº
35, de 2003, en ca mi nha da pela Asso ci a ção dos Ma -
gis tra dos do Pa ra ná (AMAPAR), sen do subs cri ta pelo
seu Pre si den te e um co la bo ra dor.

A pro pos ta tem por fi na li da de pre cí pua a atri bu i -
ção aos ad vo ga dos das par tes do pa pel de con ci li a -
do res pré vi os à fase ju di ci al, nos ca sos em que o or -
de na men to ju rí di co ad mi ta a tran sa ção. A idéia dos
seus au to res é que o ad vo ga do do au tor da ação a ser 
in ter pos ta se va lha da sua pró pria es tru tu ra para, ex -
tra ju di ci al men te, con vi dar, em um pri me i ro mo men to,
a ou tra par te para com pa re cer a uma es pé cie de au -
diên cia pré via de con ci li a ção, ou, caso seja ne ces sá -
rio, fazê-la com pa re cer co er ci ti va men te, fa cul tan do
ao ad vo ga do va ler-se do au xí lio da for ça po li ci al.

Nes sa au diên cia pré via, ha ven do acor do, este
va le ria como tí tu lo exe cu ti vo, po den do, in clu si ve, ser
le va do à ho mo lo ga ção do juiz. Caso con trá rio, la -
vrar-se-ia o ter mo ne ga ti vo, com o nome das par tes, e 
fi xar-se-iam os pon tos con tro ver ti dos, “sen do es tes a
ra zão da não con ci li a ção e os de li mi ta do res da fu tu ra
dis cus são em ju í zo”. Na fal ta des te do cu men to (ter mo 
ne ga ti vo), a par te não te ria o di re i to de ação, por fal ta
de in te res se pro ces su al.

Os au to res da su ges tão par tem do pres su pos to
de que, sen do o ad vo ga do “in dis pen sá vel à ad mi nis -
tra ção da jus ti ça”, con for me dis põe o art. 133 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, tor nar-se-ia um lon ga ma nus da 
Jus ti ça, re du zin do-se, as sim, o nú me ro de au diên ci as 
que o ma gis tra do vê-se na obri ga ção de re a li zar di a ri -
a men te. Ou tros sim, en ten dem os au to res da su ges -
tão em aná li se que os ad vo ga dos su pri mi rão a “cul tu -
ra da pro cras ti na ção”, “abrin do es pa ço para que o de -
no mi na do es cri tó rio de ad vo ca cia pas se a ser cha ma -
do e re co nhe ci do por toda so ci e da de como es cri tó rio
de me di a ção e ad vo ca cia”.

Como me di das com ple men ta res, a su ges tão
ain da pre vê ou tras pro vi dên ci as com vis tas a im pri mir 
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ma i or ce le ri da de aos fe i tos ju di ci a is, que po dem ser
as sim re su mi das:

• con si de rar li ti gan te de má-fé aque le
que “jun tar ou fa zer jun tar do cu men to já in -
ser to nos au tos”;

• au men to da mul ta de cor ren te da con -
de na ção por li ti gân cia de má-fé para o li mi te 
de até 50% do va lor da ca u sa;

• pos si bi li da de de o juiz, in de pen den te
de im pug na ção da par te ex ad ver sa, con de -
nar a par te que deu azo a atos ma ni fes ta -
men te pro te la tó ri os, im per ti nen tes ou su pér -
flu os, ao pa ga men to do ato até o dé cu plo de 
seu va lor, sen do que, atu al men te, a par te
pode ser obri ga da a pa gar ape nas pe las
des pe sas do ato que, na que las con di ções,
ti ver pro mo vi do ou pra ti ca do, quan do im pug -
na dos pela ou tra par te;

• res sal va dos os ca sos ex pres sos em
lei, pos si bi li da de de as in ti ma ções po de rem
ser fe i tas pelo Diá rio da Jus ti ça, ao in vés do
cor re io, com a con se qüen te re vo ga ção do
dis po si ti vo le gal que de ter mi na a in ti ma ção
por ofi ci al de jus ti ça quan do frus tra da a re a -
li za ção pelo cor re io;

• au to ri za ção da ex tin ção do pro ces so, 
sem jul ga men to do mé ri to, quan do ele fi car
pa ra do por seis me ses, re cru des cen do a
atu al re gra se gun do a qual a ex tin ção pode
ocor rer quan do pa ra do por mais de um ano
e por ne gli gên cia das par tes;

• ve da ção da uti li za ção do pro ce di men -
to su má rio nas ca u sas, de qual quer va lor, em 
que haja ne ces si da de de pro va pe ri ci al;

• dis pen sa da ne ces si da de de in ti ma -
ção para o com pa re ci men to de tes te mu nhas 
no pro ce di men to su má rio;

• ex tin ção da pos si bi li da de de con ver -
são do pro ce di men to su má rio em or di ná rio,
ex ce to quan do hou ver ne ces si da de de pro -
du ção de pro va oral;

• in ti ma ção, por in ter mé dio do ad vo ga -
do, para o de po i men to pes so al da par te;

• es ti pu la ção de que, ha ven do omis são 
da qua li fi ca ção das tes te mu nhas, cujo rol
pas sa ria a ser apre sen ta do jun ta men te com 
a pe ti ção ini ci al ou a con tes ta ção, tor -
nar-se-ia pre clu so o di re i to de fazê-lo pos te -
ri or men te;

• re du ção do nú me ro má xi mo de tes te -
mu nhas no rito or di ná rio, de dez para seis,

com a pos si bi li da de de o juiz dis pen sar as
que ex ce dam o nú me ro de dois, ao in vés
das três hoje pre vis tas no CPC;

• a in ti ma ção das tes te mu nhas de i xa -
ria de ser pes so al e pas sa ria a ser fe i ta na
pes soa dos seus ad vo ga dos, re sul tan do o
seu não com pa re ci men to na pre sun ção da
de sis tên cia de ouvi-las, di fe ren te men te das
dis po si ções le ga is per ti nen tes em vi gor, que 
pre vê em a sua con du ção co er ci ti va nes ses
ca sos;

• o ajus ta men to do pre ço dos ho no rá ri -
os do pe ri to pe las pró pri as par tes, de i xan do, 
as sim, de se rem fi xa dos pelo juiz;

• pos si bi li da de de in ver são, pela con -
ve niên cia do juiz, da or dem das pro vas a se -
rem pro du zi das na au diên cia de ins tru ção;

• sim pli fi ca ção dos re qui si tos da sen -
ten ça;

• de ter mi na ção de que o va lor do pre -
pa ro, nas ape la ções re la ti vas a ações que
en vol vam di re i tos que ad mi tam tran sa ção,
não pode ser in fe ri or a cin qüen ta por cen to
do va lor da ca u sa, acres ci da dos ho no rá ri os 
ad vo ca tí ci os lí qui dos ar bi tra dos em sen ten -
ça;

• de ter mi na ção de que se jam re ce bi -
das so men te no efe i to de vo lu ti vo as ape la -
ções in ter pos tas de sen ten ças cu jos pon tos
con tro ver ti dos te nham sido fi xa dos na au -
diên cia ex tra ju di ci al pro mo vi da pe los ad vo -
ga dos;

• ele va ção do li mi te da mul ta a ser apli -
ca do ao au tor de em bar gos de de cla ra ção
ma ni fes ta men te pro te la tó ri os, dos atu a is um
por cen to so bre o va lor da ca u sa para cin -
qüen ta por cen to, e, na re i te ra ção, em até
cem por cen to, con tra os atu a is dez por cen -
to;

• de ter mi na ção de que se jam le va das
a pro tes to as sen ten ças lí qui das, tran si ta das 
em jul ga do, não cum pri das;

• es ti pu la ção da ne ces si da de de au -
diên cia ex tra ju di ci al pré via, pe los ad vo ga -
dos, como re qui si to para o aju i za men to da
exe cu ção;

• pos si bi li da de de exe cu ção au to má ti -
ca de bens dos só ci os, quan do a pes soa ju -
rí di ca não pos su ir bens para ga ran tir a exe -
cu ção;
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• es ta be le ci men to da ne ces si da de de
o em bar gan te ter par ti ci pa do da au diên cia
ex tra ju di ci al pré via, pe los ad vo ga dos, como
re qui si to para a opo si ção de em bar gos à
exe cu ção, sob pena de re je i ção li mi nar; e, fi -
nal men te

• es ti pu la ção da ne ces si da de de re a li -
za ção da au diên cia ex tra ju di ci al pré via, pe -
los ad vo ga dos, como re qui si to para o aju i za -
men to da ação prin ci pal, em face de ação
ca u te lar.

II – Aná li se

A idéia de con fe rir aos ad vo ga dos a in cum bên -
cia de pro mo ver au diên ci as ex tra ju di ci a is pré vi as de
ten ta ti va de con ci li a ção, com a fi xa ção de pon tos con -
tro ver ti dos da ca u sa, como for ma de abran dar a ele -
va da car ga de tra ba lho dos ma gis tra dos, é, data ma -
xi ma ve nia, um de va ne io pro ces su al, pois é cer to que
os ad vo ga dos, na au sên cia de um con ci li a dor im par -
ci al e ne u tro, di fi cil men te con ver gi ri am para uma po si -
ção con ci li a tó ria. Nes se par ti cu lar, é pos sí vel ima gi -
nar as di fi cul da des ad vin das do exer cí cio de tais atri -
bu i ções pe los pró pri os pa tro nos das par tes, uma vez
que é na tu ral que eles as su mam uma pos tu ra fla gran -
te e con tun den te men te par ci al na de fe sa ar ra i ga da
dos in te res ses dos seus cons ti tu in tes.

Por ou tro lado, é ain da pos sí vel vis lum brar pro -
ble mas de or dem prá ti ca que di gam res pe i to, por
exem plo, até mes mo ao lo cal de re a li za ção des sas
au diên ci as: se no es cri tó rio do ad vo ga do da que le que 
pre ten de aju i zar a ação ou do seu po ten ci al ex ad ver -
so.

Ou tros sim, é de se ques ti o nar como fi ca ria o di -
re i to de efe ti va de fe sa da que le que, des pro vi do de re -
cur so, vi es se a ter os seus in te res ses pos tos em con -
fron to com os de po de ro sos que es ti ves sem as sis ti -
dos por ban cas de as tu tos e com pe ten tes ad vo ga dos, 
sem a pre sen ça do im par ci al re pre sen tan te do Esta -
do para me di ar os in te res ses e equi li brar as for ças
con fli tan tes no re le van te mo men to da fi xa ção dos
pon tos con tro ver ti dos.

So mos, por tan to, de pa re cer con trá rio a esse
as pec to da pro pos ta e de to dos os seus des do bra -
men tos, por en ten der mos que con tra ri am o in te res se
pú bli co.

Tam bém não ve mos como pros pe rar a Su ges -
tão no que se re fe re aos se guin tes as pec tos, já men -
ci o na dos an te ri or men te no Re la tó rio:

• ve da ção da uti li za ção do pro ce di -
men to su má rio nas ca u sas, de qual quer va -

lor, em que haja ne ces si da de de pro va pe ri -
ci al, pois nem sem pre é pos sí vel sa ber, no
mo men to do aju i za men to da ação, da ne -
ces si da de da que le meio de pro va;

• tam bém não acha mos per ti nen te que 
seja dis pen sa da, a pri o ri, a ne ces si da de de
in ti ma ção de tes te mu nha, qual quer que seja 
o pro ce di men to: su má rio, or di ná rio ou es pe -
ci al;

• a ex tin ção da pos si bi li da de de con -
ver são do pro ce di men to su má rio em or di ná -
rio é ou tro dos as pec tos que não deve pros -
pe rar, pois este é um im por tan te ex pe di en te
pro ces su al àdis po si ção do juiz e das par tes
quan do o pro ce di men to su má rio re ve la-se
in con ve ni en te para a elu ci da ção da ques tão
pos ta em ju í zo;

• con si de ra mos ex tre ma men te se ve ra
a con se qüên cia de pre clu são ime di a ta do
di re i to de ar ro lar tes te mu nha em face da
omis são em qua is quer dos re qui si tos de sua 
qua li fi ca ção;

• a pro pos ta de re du ção ex ces si va do
nú me ro de tes te mu nhas pode aca bar por
cer ce ar o di re i to de de fe sa das par tes, em
pre ju í zo da efe ti va pres ta ção ju ris di ci o nal de 
qua li da de;

• com re la ção ao ajus ta men to do pre ço 
dos ho no rá ri os do pe ri to pe las pró pri as par -
tes, pode sur tir efe i to con trá rio à ce le ri da de
aca len ta da, pois even tu a is im pas ses, sem
so lu ção, não po dem ser des con si de ra dos
pelo le gis la dor;

• a idéia da pos si bi li da de de in ver sâo
da or dem das pro vas a se rem pro du zi das
em au diên cia não deve pros pe rar, uma vez
que a sua se qüên cia se gue cri té ri os ló gi cos
de re a li za ção;

• a sim pli fi ca ção dos re qui si tos es sen -
ci a is da sen ten ça não é con ve ni en te, pois o
re la tó rio ain da ser ve de re le van te ins tru -
men to de in te li gi bi li da de para os pro ces sos
de cer ta com ple xi da de;

• a es ti pu la ção do va lor do pre pa ro da
ape la ção em cin qüen ta por cen to do va lor
da ca u sa é exor bi tan te e, na prá ti ca, ape nas 
fa vo re ce ria os mais abas ta dos;

• não ve mos ne nhu ma van ta gem em
de ter mi nar pro tes to para o cum pri men to de
sen ten ças lí qui das, pois a pane su cum ben te 
já dis põe de me i os idô ne os e se gu ros para
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to mar co nhe ci men to da sen ten ça que lhe é
des fa vo rá vel, a fim de po der to mar as pro vi -
dên ci as ca bí ve is para o seu cum pri men to;

• a pro pos ta de que os bens dos só ci -
os pos sam ser exe cu ta dos au to ma ti ca men te 
quan do a pes soa ju rí di ca não pos su ir bens
para ga ran tir a exe cu ção, aten ta con tra o
prin cí pio da au to no mia sub je ti va da pes soa
co le ti va, sen do que o atu al Có di go Ci vil che -
gou a pre ver ex pres sa men te o que já era
ad mi ti do an te ri or men te pela dou tri na, no
que se re fe re à des con si de ra ção da per so -
na li da de ju rí di ca, por tan to ape nas epi so di -
ca men te, quan do, a cri té rio do juiz, a per so -
na li da de ju rí di ca ti ver ser vi do para aco ber tar 
fra u des de só ci os que dela se va le ram como 
es cu do;

• re du ção, de um ano para seis me ses, 
do pra zo para a ex tin ção do pro ces so, sem
jul ga men to de mé ri to, in de pen den te men te
da ne gli gên cia das par tes, pois o ra zoá vel
se ria a sua re du ção, po rém man ti da a con -
di ção de ne gli gên cia das par tes.

A des pe i to das res tri ções apon ta das, os de ma -
is as pec tos da Su ges tão me re cem ser apro ve i ta dos, 
por con sis ti rem em im por tan tes me di das com vis tas
a re pri mir a li ti gân cia de má-fé, hoje tão pra ti ca da e
pou co co i bi da, e, ain da, por pos si bi li ta rem ma i or ce -
le ri da de ao pro ces so, com mí ni mos pre ju í zos à cer -
te za ju rí di ca a ser afe ri da pela sen ten ça.

III – Voto

Por tais ra zões, con clu í mos pelo apro ve i ta men -
to par ci al da Su ges tão nº 35, de 2003, na for ma do se -
guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 387, DE 2003

Dá nova re da ção aos arts. 17, 18, 31, 
238, 267, 343 e 538 da Lei nº 5.869, de 11
de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so
Ci vil (CPC).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 17, 18, 31, 238, 267, 343 e 538

da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de
Pro ces so Ci vil (CPC), pas sam a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

“Art. 17. .................................................
..............................................................

VIII – jun tar ou fa zer jun tar do cu men to
já in ser to nos au tos. (NR)”

“Art. 18. O juiz ou tri bu nal, de ofí cio ou
a re que ri men to, con de na rá o li ti gan te de
má-fé a pa gar mul ta não ex ce den te a cin -
qüen ta por cen to so bre o va lor da ca u sa e a 
in de ni zar a par te con trá ria dos pre ju í zos
que esta so freu, mais os ho no rá ri os ad vo ca -
tí ci os e to das as des pe sas que efe tu ou.

..............................................................
§ 2º O va lor da in de ni za ção será des -

de logo fi xa do pelo juiz, em quan tia não su -
pe ri or a cin qüen ta por cen to so bre o va lor
da ca u sa, ou li qui da do por ar bi tra men to.

...................................................(NR)”
“Art. 31. As des pe sas dos atos ma ni -

fes ta men te pro te la tó ri os, im per ti nen tes ou
su pér flu os se rão pa gas pela par te que os ti -
ver pro mo vi do ou pra ti ca do, até o dé cu plo
de seu va lor.

...................................................(NR)”
“Art. 238. Não dis pon do a lei de ou tro

modo, as in ti ma ções se rão fe i tas às par tes,
aos seus re pre sen tan tes le ga is e aos ad vo -
ga dos, di re ta men te pelo es cri vão ou che fe
de se cre ta ria, se pre sen tes em car tó rio, ou
pelo ór gão de pu bli ca ção dos atos ofi ci a is.

......................................................NR)”
“Art. 267. Extin gue-se o pro ces so, de

ofi cio, ou a re que ri men to das par tes, sem
jul ga men to do mé ri to:

..............................................................
II – quan do fi car pa ra do du ran te por

mais de seis me ses, por ne gli gên cia das
par tes;

.....................................................(NR)”
“Art. 343. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A par te será in ti ma da, 

pelo ór gão de pu bli ca ção dos ór gãos ofi ci a -
is, pre su min do-se ver da de i ros os fa tos con -
tra ela ale ga dos, caso não com pa re ça ou,
com pa re cen do, se re cu se a de por. (NR)”

“Art. 538. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. Qu an do ma ni fes ta -

men te pro te la tó ri os os em bar gos, o juiz ou o 
tri bu nal, de cla ran do que o são, con de na rá o
em bar gan te a pa gar ao em bar ga do mul ta
não ex ce den te a cin qüen ta por cen to so bre
o va lor da ca u sa. Na re i te ra ção de em bar -
gos pro te la tó ri os, a mul ta é ele va da a até
cem por cen to, fi can do con di ci o na da a in ter -
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po si ção de qual quer ou tro re cur so ao de pó -
si to do va lor res pec ti vo. (NR)”

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

Art. 3º Re vo gam-se os §§ 1º e 2º do art. 343 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de
Pro ces so Ci vil (CPC).

Sala da Co mis são, 20 de agos to de 2003. –
Mag no Mal ta, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor – 
Ael ton Fre i tas – Sér gio Ca bral – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Edi son Lo bão – Efra im Mo ra es – Ro dolp ho 
Tou ri nho – De mós te nes Tor res – Jo nas Pi nhe i ro –
Re gi nal do Du ar te – João Ba tis ta Mot ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 133. O ad vo ga do é in dis pen sá vel à ad mi nis -

tra ção da jus ti ça, sen do in vi o lá vel por seus atos e ma -
ni fes ta ções no exer cí cio da pro fis são, nos li mi tes da
lei.
....................................................................................

LEI Nº 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 17. Re pu ta-se li ti gan te de má-fé aque le que: 

(Re da ção dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
I – de du zir pre ten são ou de fe sa con tra tex to ex -

pres so de lei ou fato in con tro ver so; (Re da ção dada
pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)

II – al te rar a ver da de dos fa tos; (Re da ção dada
pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)

III – usar do pro ces so para con se guir ob je ti vo
ile gal; (Re da ção dada pela Lei nº 6.771, de
27.3.1980)

IV – opu ser re sis tên cia in jus ti fi ca da ao an da -
men to do pro ces so; (Re da ção dada pela Lei nº 6.771, 
de 27.3.1980).

V – pro ce der de modo te me rá rio em qual quer in -
ci den te ou ato do pro ces so; (Re da ção dada pela Lei n 
6.771, de 27.3.1980)

VI – pro vo car in ci den tes ma ni fes ta men te in fun -
da dos. (Re da ção dada pela Lei nº 6.771, de
27.3.1980)

VII – in ter pu ser re cur so com in tu i to ma ni fes ta -
men te pro te la tó rio. (Inci so acres cen ta do pela Lei nº
9.668, de 23.6.1998)

Art. 18. O juiz ou tri bu nal, de ofí cio ou a re que ri -
men to, con de na rá o li ti gan te de má-fé a pa gar mul ta
não ex ce den te a um por cen to so bre o va lor da ca u sa
e a in de ni zar a par te con trá ria dos pre ju í zos que esta
so freu, mais os ho no rá ri os ad vo ca ti ci os e to das as
des pe sas que efe tu ou. (Re da ção dada pela Lei nº
9.668, de 23.6.1998)

§ 1º Qu an do fo rem dois ou mais os li ti gan tes de
má-fé, o juiz con de na rá cada um na pro por ção do seu 
res pec ti vo in te res se na ca u sa, ou so li da ri a men te
aque les que se co li ga ram para le sar a par te con trá ria.

§ 2º O va lor da in de ni za ção será des de logo fi -
xa do pelo juiz, em quan tia não su pe ri or a 20% (vin te
por cen to) so bre o va lor da ca u sa, ou li qui da do por ar -
bi tra men to. (Re da ção dada pela Lei nº 8.952, de
13.12.1994)
....................................................................................

Art. 31. As des pe sas dos atos ma ni fes ta men te
pro te la tó ri os, im per ti nen tes ou su pér flu os se rão pa -
gas pela par te que os ti ver pro mo vi do ou pra ti ca do,
quan do im pug na dos pela ou tra.
....................................................................................

Art. 238. Não dis pon do a lei de ou tro modo, as
in ti ma ções se rão fe i tas às par tes, aos seus re pre sen -
tan tes le ga is e aos ad vo ga dos pelo cor re io ou, se pre -
sen tes em car tó rio, di re ta men te pelo es cri vão ou che -
fe de se cre ta ria. (Re da ção dada pela Lei nº 8.710, de
24.9.1993)
....................................................................................

Art. 267. Extin gue-se o pro ces so, sem jul ga -
men to do mé ri to:

I – quan do o juiz in de fe rir a pe ti ção ini ci al;
II – quan do fi car pa ra do du ran te mais de 1 (um)

ano por ne gli gên cia das par tes;
III – quan do, por não pro mo ver os atos e di li gên -

ci as que lhe com pe tir, o au tor aban do nar a ca u sa por
mais de 30 (trin ta) dias;

IV – quan do se ve ri fi car a au sên cia de pres su -
pos tos de cons ti tu i ção e de de sen vol vi men to vá li do e
re gu lar do pro ces so;

V – quan do o juiz aco lher a ale ga ção de pe -
remp ção, li tis pen dên cia ou de co i sa jul ga da;

VI – quan do não con cor rer qual quer das con di -
ções da ação, como a pos si bi li da de ju rí di ca, a le gi ti -
mi da de das par tes e o in te res se pro ces su al;

VII – pela con ven ção de ar bi tra gem; (Re da ção
dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

VIII – quan do o au tor de sis tir da ação;
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IX – quan do a ação for con si de ra da in trans mis -
sí vel por dis po si ção le gal;

X – quan do ocor rer con fu são en tre au tor e réu;
XI – nos de ma is ca sos pres cri tos nes te Có di go.
§ 1º O juiz or de na rá, nos ca sos dos nºs II e III, o

ar qui va men to dos au tos, de cla ran do a ex tin ção do
pro ces so, se a par te, in ti ma da pes so al men te, não su -
prir a fal ta em 48 (qua ren ta e oito) ho ras.

§ 2º No caso do pa rá gra fo an te ri or, quan to ao
nº II, as par tes pa ga rão pro por ci o nal men te as cus tas 
e, quan to ao nº III, o au tor será con de na do ao pa ga -
men to das des pe sas e ho no rá ri os de ad vo ga do (art.
28).

§ 3º O juiz co nhe ce rá de ofí cio, em qual quer
tem po e grau de ju ris di ção, en quan to não pro fe ri da a
sen ten ça de mé ri to, da ma té ria cons tan te dos ns. IV, V 
e VI; to da via, o réu que a não ale gar, na pri me i ra opor -
tu ni da de em que lhe ca i ba fa lar nos au tos, res pon de -
rá pe las cus tas de re tar da men to.

§ 4º De po is de de cor ri do o pra zo para a res pos -
ta, o au tor não po de rá, sem o con sen ti men to do réu,
de sis tir da ação.

....................................................................................
Art. 343. Qu an do o juiz não o de ter mi nar de ofí -

cio, com pe te a cada par te re que rer o de po i men to
pes so al da ou tra, a fim de in ter ro gá-la na au diên cia
de ins tru ção e jul ga men to.

§ 1º A par te será in ti ma da pes so al men te, cons -
tan do do man da do que se pre su mi rão con fes sa dos
os fa tos con tra ela ale ga dos, caso não com pa re ça ou, 
com pa re cen do, se re cu se a de por.

§ 2º Se a par te in ti ma da não com pa re cer, ou
com pa re cen do, se re cu sar a de por, o juiz lhe apli ca rá
a pena de con fis são.

....................................................................................
Art. 538. Os em bar gos de de cla ra ção in ter rom -

pem o pra zo para a in ter po si ção de ou tros re cur sos,
por qual quer das par tes. (Re da ção dada pela Lei nº
8.950, de 13.12.1994)

Pa rá gra fo úni co. Qu an do ma ni fes ta men te pro te -
la tó ri os os em bar gos, o juiz ou o tri bu nal, de cla ran do
que o são, con de na rá o em bar gan te a pa gar ao em -
bar ga do mul ta não ex ce den te de 1% (um por cen to)
so bre o va lor da ca u sa. Na re i te ra ção de em bar gos
pro te la tô ri os, a mul ta é ele va da a até 10% (dez por
cen to), fi can do con di ci o na da a in ter po si ção de qual -
quer ou tro re cur so ao de pó si to do va lor res pec ti vo.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.950, de
13.12.1994)

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

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 o
Pa re cer nº 1.230, de 2003, da Co mis são de Le gis -
la ção Par ti ci pa ti va, lido an te ri or men te, so bre a Su -
ges tão nº 35, de 2003, con clui pela apre sen ta ção do 
Pro je to de Lei do Se na do nº 387, de 2003, que dá
nova re da ção aos art. 17, 18, 31, 238, 267, 343 e
538 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có -
di go de Pro ces so Ci vil (CPC).

A ma té ria vai ao exa me da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, nos ter mos do § 1º do art.
102-E do Re gi me Inter no.

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.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 808, DE 2003

Re quer in for ma ções, ao Mi nis tro do
Pla ne ja men to, Ges tão e Orça men to, acer -
ca da exi güi da de de ver bas or ça men tá ri -
as para a ges tão am bi en tal.

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 te le vi são e pelo Jor nal do Bra sil, re que i ro que se -
jam so li ci ta das ao Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão da dos a res pe i to dos re cur sos des ti -
na dos à ges tão am bi en tal na Pro pos ta de Orça men to
da União para 2004.

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 o mon tan te de re cur sos pre vis tos na
Pro pos ta de Orça men to da União para 2004, para a
área do meio am bi en te. O to tal ali in di ca do é pou co
su pe ri or a R$1,5 bi lhão, quan tia con si de ra da in su fi -
ci en te por di ver sos or ga nis mos li ga dos à de fe sa do
meio am bi en te.

Sala das Ses sões, 15 de se tem bro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

27118 Ter ça-fe i ra 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL548     



REQUERIMENTO, Nº 809, DE 2003
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re quer, nos ter mos dos ar ti gos 215 in ci so I, alí -
nea a e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral, com bi na do com o ar ti go 50, pa rá gra fo 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, in for ma ções do Mi nis té rio da
Fa zen da so bre to das as re nún ci as fis ca is exis ten tes
no país, so bre tu do as Fe de ra is.

Sala das Co mis sões, 10 de se tem bro de 2003. – 
Se na dor Osmar Dias,  Hé lio Cos ta – Flá vio Arns –
Ide li Sal vat ti – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Val dir 
Ra upp Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Le o nel
Pa van –  Re gi nal do Du ar te – Ante ro Paes de Bar -
ros – Mo za ril do Ca val can ti – Eu rí pe des Ca mar go – 
Pa pa léo Paes – Ga ri bal di Alves Fi lho – Edu ar do
Aze re do.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 810, DE 2003
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re quer, nos ter mos dos ar ti gos 215 in ci so I, alí -
nea a e 216 Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
com bi na do com o ar ti go 50, pa rá gra fo 2º, da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, in for ma ções do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to so bre to das as re nún ci as fis ca is exis ten tes no
país, so bre tu do as Fe de ra is.

Sala das Co mis sões, em 10 de se tem bro de
2003. – Se na dor Osmar Dias – Flá vio Arns – Ide li
Sa vat ti – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Val dir Ra -
upp – Sér gio Ca bral – Re nil do San ta na – Re gi nal -
do Du ar te – Le o nel Pa van – Mo za ril do Ca val can ti – 
Eu rí pe des Ca mar go – Ga ri bal di Alves Fi lho – Luiz
Otá vio – Edu ar do Aze re do.

(À Mesa para De ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) Os re que ir 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.

So bre a mesa, ofi cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 816

Bra sí lia, 15 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a De pu ta da

Alme rin da de Car va lho pas sa a in te grar, na qua li da de 
de Su plen te, a Co 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”, 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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Pre si dên cia de sig na a De pu ta da Alme rin da 
de Car va lho para com por, como su plen te, a Co mis -
são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, des ti na da a in -
ves ti gar a si tu a ção 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,
nos ter mos do ex pe di en te que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a pa -
la vra como Lí der da Ban ca da do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do de ime di a to a pa la vra a V. Exª, pelo
pra zo de cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção 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. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Sr. Pre -
si den te, so li ci to 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 ao no bre Se na dor Pa pa léo
Paes, en quan to aguar da mos a che ga da do Se na dor
Ga ri bal di Alves à tri bu na.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Será fe i ta a ins cri ção de V. Exª, Se na dor Pa pa -
léo Paes. V. Exª po de rá fa zer uso da pa la vra por cin co
mi nu tos, para co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do
art 14, VII, do Re gi men to Inter no.

A Mesa ado ta rá o cri té rio de in ter ca lar os ora do -
res ins cri tos com os que se pro nun ci a rão para co mu -
ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pas so, en tão, a pa la vra ao no bre Se na dor Ga -
ri bal di Alves Fi lho, que fa la rá como Lí der do PMDB.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, a tra gé dia ocor ri da em Alcân -
ta ra no úl ti mo dia 22 de agos to im pôs a to dos nós,
bra si le i ros, um sen ti men to em que se jun tam a tris te -
za e a frus tra ção. 
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Tris te za, aci ma de tudo, pela mor te de 21 com -
pa tri o tas. Frus tra ção, por cons ta tar que, na que le mo -
men to, se viu pre ju di ca do o tra ba lho des ses e de mi -
lha res de ou tros téc ni cos do Pro gra ma Ae ro es pa ci al
Bra si le i ro e tam bém por cons ta tar que, de al gu ma for -
ma, se viu adi a do o nos so so nho de do mi nar um cam -
po da ciên cia e da tec no lo gia es sen ci al ao de sen vol -
vi men to e à so be ra nia do Bra sil.

De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, não po de mos
de i xar que esse sen ti men to ve nha a to lher-nos as
ações. Ao con trá rio, pen so que é de ver da so ci e da de
bra si le i ra, e es pe ci al men te do Go ver no Fe de ral, pro pi -
ci ar as con di ções ne ces sá ri as à ime di a ta re to ma da do
nos so pro gra ma ae ro es pa ci al. Nes se sen ti do, é cla ro
que se faz im pres cin dí vel a co lo ca ção do sí tio de
Alcân ta ra no va men te em con di ções ope ra ci o na is.

Mas o que que ro hoje, Srªs e Srs. Se na do res, é
des ta car a im por tân cia es tra té gi ca do Cen tro de Lan -
ça men to da Bar re i ra do Infer no e a ur gên cia de, tam -
bém lá, se rem fe i tos in ves ti men tos ne ces sá ri os.

A Bar re i ra do Infer no está lo ca li za da em Na tal,
Rio Gran de do Nor te. Antes de mais nada, cabe lem -
brar que nela está a ori gem das ati vi da des ae ro es -
pa ci a is do nos so País. É fato que, já em 1956, fora
ins ta la da na Ilha de Fer nan do de No ro nha, em vir tu -
de de acor do en tre o Bra sil e os Esta dos Uni dos,
uma es ta ção de ras tre io de en ge nhos lan ça dos de
Cabo Ca na ve ral.

Não obs tan te, logo as au to ri da des da Ae ro náu -
ti ca de ram-se con ta de que era pre ci so in ves tir em
nos sa pró pria tec no lo gia. Cri ou-se, en tão, um gru po
de tra ba lho que ti nha, en tre suas prin ci pa is atri bu i -
ções, de es co lher um lo cal para a cons tru ção de um
cam po de lan ça men to de fo gue tes.

Na es co lha des se lo cal, o gru po de tra ba lho le -
vou em con si de ra ção fa to res como a pro xi mi da de
com o equa dor mag né ti co, as fa ci li da des de trans por -
te já exis ten tes no en tor no – es pe ci al men te por to e
ae ro por to –, o ba i xo ín di ce plu vi o mé tri co, a ba i xa
den si da de de mo grá fi ca e as con di ções de ven tos pre -
do mi nan tes fa vo rá ve is na re gião, e ain da a exis tên cia
de uma gran de área de im pac to – no caso, o oce a no.

Ten do sido se le ci o na dos, du ran te o pro ces so, a
Ilha de Fer nan do de No ro nha, em Per nam bu co, Ara ca -
ti, no Esta do do Ce a rá, e Pon ta Ne gra, no Rio Gran de
do Nor te, a es co lha fi nal re ca iu so bre essa úl ti ma,
numa área que abran gia a pon ta pro pri a men te dita e
as fa lé si as co nhe ci das como Bar re i ra do Infer no.

O Cen tro de Lan ça men to de Fo gue tes foi ina u -
gu ra do em 12 de ou tu bro de 1965, e já, em 15 de de -

zem bro do mes mo ano, às 16 ho ras e 28 mi nu tos, era
lan ça do o pri me i ro fo gue te.

De po is dis so, Sr. Pre si den te, são qua se 38 anos 
de atu a ção, pe río do em que fo ram re a li za dos mais de
2.700 lan ça men tos de fo gue tes para or ga nis mos na -
ci o na is e es tran ge i ros. Além de uma sé rie de ou tras
ati vi da des igual men te im por tan tes, igual men te es tra -
té gi cas para o Bra sil, ati vi da des que ten to in di car, re -
su mi da men te, a se guir.

Em pri me i ro lu gar, Srªs e Srs. Se na do res, há
que se re gis trar o tra ba lho con jun to e har mô ni co fe i to
pe los téc ni cos do Cen tro de Lan ça men to da Bar re i ra
do Infer no com os téc ni cos do Cen tro de Lan ça men to
de Alcân ta ra.

O Cen tro de Alcân ta ra, sa be mos to dos, foi cons -
tru í do para o lan ça men to de fo gue tes de gran de por -
te, en quan to os de pe que no e mé dio por te são lan ça -
dos, pre fe ren ci al men te, do Cen tro da Bar re i ra do
Infer no.

Ain da as sim, sem pre que um fo gue te de gran de
por te é lan ça do, tor na-se ne ces sá rio mo ni to rar sua
tra je tó ria até a en tra da em ór bi ta do es tá gio de ma i or
al can ce ou, even tu al men te, até seu im pac to so bre a
Ter ra. Tal mo ni to ra men to, fe i to por es ta ções de ra dar
e de te le me di das, au men ta a per for man ce da ope ra -
ção, não ape nas quan to ao pa râ me tro de al can ce ab -
so lu to, mas tam bém quan to ao de pre ci são re la ti va.

Ora, como os ve í cu los es pa ci a is de gran de por te
lan ça dos de Alcân ta ra se guem tra je tó ria para o les te
du ran te al gum tem po, à me di da que se afas tam do lo -
cal de par ti da, ten dem a se apro xi mar do Cen tro da
Bar re i ra do Infer no. De modo que suas es ta ções po -
dem par ti ci par no ras tre a men to re mo to, o que au men -
ta a con fi a bi li da de das de ci sões a se rem to ma das.

Por si nal, no que diz res pe i to a essa li nha de
atu a ção, deve-se re gis trar, tam bém, o acor do fir ma do 
en tre o Bra sil e a Agên cia Espa ci al Eu ro péia em 20 de 
ju nho de 1977. Em de cor rên cia de tal acor do, o Cen -
tro de Bar re i ra do Infer no já par ti ci pou de 150 ope ra -
ções de ras tre io do ter ce i ro es tá gio do fo gue te eu ro -
peu Ari a ne, lan ça do do Cen tro Espa ci al de Kou rou,
na Gu i a na Fran ce sa. Vale res sal tar que o pro gra ma
Ari a ne uti li za atu al men te qua tro es ta ções de ras tre a -
men to – Kou rou, Bar re i ra do Infer no, Ascen sión e Li -
bre vil le –, das qua is so men te a bra si le i ra está lo ca li -
za da em país não con sor ci a do à Agên cia Espa ci al
Eu ro péia. E tam bém vale res sal tar que, além de re ce -
ber pe los ser vi ços de ras tre a men to, com re fle xos po -
si ti vos no ba lan ço de pa ga men tos, nos so Cen tro par -
ti ci pou das ope ra ções que le va vam sa té li tes des ti na -
dos à uti li za ção pelo Bra sil, qua is se jam, aque les do
con jun to Bra sil sat.
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Ou tra ati vi da de dig na de lou vor, Sr. Pre si den te,
é a co la bo ra ção téc ni co-ci en tí fi ca com a Uni ver si da -
de Fe de ral do Rio Gran de do Nor te, que se de sen vol -
ve há nove anos. Uma co la bo ra ção mais que na tu ral,
na me di da em que o Cen tro dis põe da in fra-es tru tu ra
e da ex pe riên cia ne ces sá ri as ao lan ça men to de fo -
gue tes, en quan to a Uni ver si da de pode con tri bu ir,
com seu co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co, para
a me lho ria das ope ra ções, além de man ter con ta to
com uni ver si da des do ex te ri or in te res sa das em exe -
cu tar pro je tos con jun tos.

Tam bém im por tan tís si mos, Srªs e Srs. Se na do -
res, têm sido os fo gue tes de son da gem que for mam a
de no mi na da fa mí lia Son da. São lan ça do res de pe -
que no por te, uti li za dos para mis sões su bor bi ta is de
ex plo ra ção do es pa ço e de sen vol vi men to de ex pe -
riên ci as ci en tí fi cas e tec no ló gi cas. Nes sa área, co me -
ça mos com o Son da I, apli ca do em es tu dos da alta at -
mos fe ra e des ti na do a trans por tar car gas úte is me te -
re o ló gi cas de 4 qui los e meio a 70km de al ti tu de. Hoje, 
já che ga mos ao Son da IV, ca paz de trans por tar car -
gas úte is de 300 a 500 qui los para ex pe ri men tos en tre 
700 e 1.000km de al ti tu de.

Enfim, Sr. Pre si den te, são mu i tas as con quis tas
que po de mos cre di tar ao Cen tro de Lan ça men to da
Bar re i ra do Infer no. Assim como são mu i tas, tam bém,
as pers pec ti vas de atu a ção fu tu ra. Por isso, re pi to que 
cabe ao Go ver no Fe de ral ga ran tir os in ves ti men tos
ne ces sá ri os àque le em pre en di men to, em par ti cu lar, e 
ao Pro gra ma Ae ro es pa ci al Bra si le i ro como um todo.

Do mi nar esse cam po do co nhe ci men to, in sis to,
é fun da men tal para o fu tu ro de nos so País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la, do Par ti do Li be ral do 
Rio de Ja ne i ro.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

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, te nho
ocu pa do esta tri bu na re i te ra das ve zes para aler tar
con tra a in jus ti ça que se co me te con tra o meu Esta do, 
o Rio de Ja ne i ro. E ago ra, quan do esta Casa dis cu te a 
re for ma tri bu tá ria, é im pe ri o so vol tar a este as sun to.

Nos anos de 2001 e 2002, o Rio de Ja ne i ro foi o
úni co Esta do, veja bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o úni co Esta do que re ce beu, em trans fe -
rên ci as cons ti tu ci o na is, me nos de 5% do que, nele, a
União ar re ca dou em tri bu tos fe de ra is. 

Em 2001, o Esta do do Rio de Ja ne i ro man dou
para Bra sí lia 30 bi lhões de re a is e re ce beu, de vol ta,
me nos de 1 bi lhão, me nos de 1/30 avos. 

Em 2002, fi cou pior. O Rio con tri bu iu com 40 bi -
lhões, ou seja, 10 bi lhões a mais do que no ano an te ri -
or, e re ce beu de vol ta me nos de 3%. Re ce beu a mes -
ma co i sa do ano an te ri or, sen do que ti nha con tri bu í do
com 10 bi lhões a mais.

Ve jam, V. Exªs, que o meu Esta do foi “pu ni do”
por ter au men ta do a ar re ca da ção. É o úni co Esta do
da Fe de ra ção que re ce be me nos de 5% do que ar re -
ca da. São Pa u lo é mais rico, mas não re ce be me nos
do que 5%. 

Nes ses dois exer cí ci os fi nan ce i ros, o Esta do do
Rio de Ja ne i ro foi, en tre to dos, o mais pre ju di ca do no
re pas se de re cur sos, ape sar de ser o se gun do ma i or
ar re ca da dor de im pos tos fe de ra is do Bra sil. Não há
pre ce den tes. É uma ver da de i ra afron ta ao equi lí brio
fe de ra ti vo. 

Não se ques ti o na aqui a le gis la ção que es ta be -
le ce os ín di ces de par ti ci pa ção de cada Esta do no
bolo tri bu tá rio. Essa le gis la ção, é bem ver da de, ba se -
ia-se em prin cí pi os fe de ra ti vos que vi sam a pro mo ver
o equi lí brio so ci o e co nô mi co do País, me di an te a
amor ti za ção das de si gual da des re gi o na is. É evi den te
que es sas re gras cons ti tu ci o na is es tão ves gas!

Por isso, não há como ne gar que o Esta do do
Rio de Ja ne i ro tem sido du ra men te in jus ti ça do e, por
con se guin te, pre ju di ca do no de sen vol vi men to de
suas ações. É fá cil cons ta tar quan do ve mos uma fila
qui lo mé tri ca for ma da por ar qui te tos, en ge nhe i ros e
mé di cos dis pu tan do uma vaga de gari na ci da de ma -
ra vi lho sa.

Não é que o Rio se ne gue a co la bo rar, a aju dar,
prin ci pal men te nos sos ir mãos nor des ti nos. O ca ri o ca
é so li dá rio, sem pre foi. Tan to é que o Rio de Ja ne i ro e
São Pa u lo são as ci da des que mais pos su em nor des -
ti nos. Não exis te ne nhu ma ci da de no Nor des te que
pos sua tan tos nor des ti nos quan do o Rio e São Pa u lo.

Mal com pa ran do, é como o pai que aju da os ou -
tros em de tri men to da pró pria fa mí lia. É como a mãe
que dá ao me ni no de rua o pra to que cabe ao fi lho.
Não é o povo que diz, em sua sa be do ria: “Ma te us, pri -
me i ro os teus?”. Gos ta ria de lem brar que no mo men to 
em que dis cu ti mos a re for ma tri bu tá ria, em que dis cu -
ti mos o Fun do Re gi o nal de De sen vol vi men to, o no ro -
es te do Esta do do Rio de Ja ne i ro pos sui ín di ces de
de sen vol vi men to hu ma no mais ba i xos do que os que
en con tra mos nas áre as mais po bres do ser tão.

Não é no vi da de para nin guém que a fal ta de
con di ções de tra ba lho e de sub sis tên cia no Nor des te
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bra si le i ro es ti mu lam o pro ces so mi gra tó rio. É ne ces -
sá rio que o aju de mos sem de pa u pe rar gran des cen -
tros para onde, em um mo men to de seca pro lon ga da,
po dem nos sos ir mãos re fu gi ar-se. Anti ga men te, meu
Esta do se or gu lha va de abrir os bra ços e de dar uma
con di ção me lhor a re ti ran tes nor des ti nos que vi nham
em bus ca de uma vida me lhor. Hoje, não po de mos
mais ofe re cer essa con di ção. O Rio de Ja ne i ro, as sim
como as prin ci pa is ca pi ta is do País, foi cer ca do por
um cin tu rão de co mu ni da des ca ren tes onde pro li fe ra
o uso de dro gas, a vi o lên cia e a pros ti tu i ção. São pro -
ble mas cada vez mais crô ni cos em um cor po so ci al
cada vez mais en fer mo.

Pas mem V. Exªs, como digo. Até mes mo a Ci da -
de Ma ra vi lho sa, com esse in cha ço, tem hoje ín di ces
fran cis ca nos de po bre za. O Rio pede so cor ro. Nada
mais ra zoá vel, por tan to, que o no ro es te do Esta do do
Rio de Ja ne i ro pos sa re ce ber al gu ma com pen sa ção
fis cal no pro je to de re for ma tri bu tá ria em tra mi ta ção
nes ta Casa. É ra zoá vel, den tro des se qua dro es pe cí -
fi co que ora se de se nha, a in clu são do meu Esta do no 
Fun do de Com pen sa ções Re gi o na is, in clu são tão cri -
ti ca da aqui por se na do res do Nor te e Nor des te.

E mais, o Fun do é pro por ci o nal à po pu la ção. O
no ro es te flu mi nen se tem 300 mil ha bi tan tes, pou co
mais que o Vale do Je qui ti nho nha, tal vez com 250 mil, 
200 mil ha bi tan tes, por tan to, o que vai ca ber a es sas
duas re giões na dis tri bu i ção do Fun do é mu i to pou co,
com pa ra do ao que vai ser des ti na do a mi lhões de bra -
si le i ros que vi vem no semi-ári do.

Sa be mos que a in cle mên cia do semi-ári do exi -
ge a so li da ri e da de dos de ma is bra si le i ros. Eu sei dis -
so, com re cur sos pró pri os tive a opor tu ni da de de vi ver 
dois anos no ser tão e tra ba lhar para a im plan ta ção do 
Pro je to Nor des te, que ain da hoje exi ge luta; co nhe ço
as ca u sas de sub de sen vol vi men to e as agru ras por
que pas sa o povo nor des ti no, co nhe ço as áre as po -
bres do meu País. 

Ape nas peço para que o Esta do do Rio de Ja ne -
i ro, que tan to aju dou his to ri ca men te no de sen vol vi -
men to do meu País e na re par ti ção de im pos tos ali ar -
re ca da dos, pos sa tam bém re ce ber aju da no mo men -
to em que es ta mos vi ven do uma ca la mi da de so ci al. 

Sei o que é fome, pas sei dez anos na Áfri ca, vivi
no ser tão e para es sas pes so as, que têm fome,
meio-dia já é mu i to tar de. Mas sei tam bém que essa
so li da ri e da de tri bu tá ria e fis cal não pode ul tra pas sar
os li mi tes di ta dos pe las pró pri as con di ções e pelo
bom sen so. É che ga da a hora de o Rio de Ja ne i ro,
que fi gu ra no ran king de Esta do mais so li dá rio do
País, re ce ber aju da do Go ver no Fe de ral. 

Não é pos sí vel con ti nu ar mos ar re ca dan do mais
de 40 bi lhões to dos os anos para Bra sí lia e re ce ben -
do me nos de um de vol ta. Se isso é em nome do equi -
lí brio fis cal ou fe de ra ti vo, não ocor re com São Pa u lo,
Esta do mu i to mais rico que o Rio de Ja ne i ro e que
tem re ce bi do in ves ti men tos na área de trans por te e
tu ris mo. Nos oito anos do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que, en quan to se du pli ca ram as ro do vi as Ré gis Bit -
ten court e Fer não Dias e se cons tru iu o Ro do a nel por
qua se R$10 bi lhões, no meu Esta do, Rio de Ja ne i ro,
os úni cos in ves ti men tos na área de trans por te fo ram
a pri va ti za ção do tre cho sul e nor te da BR Rio–São
Pa u lo, da BR-040, que liga o Rio a Bra sí lia, do tre cho
Rio–Te re só po lis e a pri va ti za ção da pon te Rio–Ni te -
rói. Esses fo ram os úni cos in ves ti men tos na área de
trans por te em oito anos de Go ver no. Enquan to isso, o 
ae ro por to in ter na ci o nal, hoje, tem uma mo vi men ta -
ção 40% me nor do que há cin co anos. Nos sas es tra -
das es tão de te ri o ra das.

Já cla mei des ta tri bu na pelo vi a du to que dá
aces so ao Dis tri to Indus tri al de Qu e i ma dos*. Lá exis -
tem qua se 40 em pre sas e é ne ces sá rio – não im por ta 
se vin do de São Pa u lo ou do Rio de Ja ne i ro – per cor -
rer qui lô me tros para en con trar aces so ao nos so dis tri -
to in dus tri al por que não há um vi a du to de aces so. São 
pe que nos in ves ti men tos, mas que fa ri am uma gran de 
mo di fi ca ção.

O Por to de Ni te rói já não exis te mais, por ca u sa
dos de je tos, em to ne la das, que são lan ça dos to dos
os dias na Baía de Gu a na ba ra. O Por to do Rio de Ja -
ne i ro, que por al gum tem po es ti mu lou a eco no mia do
meu Esta do, hoje só tem con di ções para re ce ber na -
vi os tu rís ti cos. O Por to de Angra dos Reis re quer in -
ves ti men tos. A fer ro via que liga o por to ao res to do
País es te ve por me ses in ter di ta da, de po is das chu vas 
de ve rão.

O Esta do do Rio de Ja ne i ro vive seus pi o res mo -
men tos. Se ma na pas sa da, num es for ço des ta Casa,
por sen si bi li da de do co ra ção dos Se na do res e por
ques tão de jus ti ça e de cons ciên cia, con se gui mos
apro var em re gi me de ur gên cia a li be ra ção de re cur -
sos que es ta vam de po si ta dos no Ba nerj, por em prés -
ti mos com o Ban co Itaú.

Fi ze mos isso no in tu i to de que na sex ta-fe i ra
pas sa da os fun ci o ná ri os pú bli cos do meu Esta do pu -
des sem ter re ce bi do o dé ci mo ter ce i ro e tido um fi nal
de se ma na me lhor. Para nos sa tris te za, todo o es for -
ço des ta Casa, do au tor do pro je to, do Re la tor da ma -
té ria, do Pre si den te do Se na do Fe de ral e das Li de -
ran ças po lí ti cas foi por água aba i xo por que o Se cre tá -
rio do Te sou ro Na ci o nal – até ago ra não con se gui fa -
lar com S. Sª, em bo ra já te nha de i xa do vá ri os re ca dos 
e fe i to vá ri os te le fo ne mas – não li be rou os re cur sos.
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Ora, se o Se na do Fe de ral de li be ra, vota e apro -
va e esse se cre tá rio não cum pre, não sei em que re gi -
me po lí ti co nós es ta mos. Tal vez de va mos es tar no re -
gi me da bu ro cra cia, da mo nar quia bu ro crá ti ca, onde
os fun ci o ná ri os do Go ver no de ci dem so be ra na men te
se pas sa rão à re a li da de ou à prá ti ca de ci sões de uma 
Su pre ma Casa Le gis la ti va como esta.

Meus ami gos, Sras e Srs. Se na do res, pre ci sa -
mos mu dar esse qua dro, pre ci sa mos de equi lí brio,
pre ci sa mos de tra ba lho, de eco no mia aque ci da. Pre -
ci sa mos de âni mo para re ver ter esse qua dro de de fla -
ção que as som bra a eco no mia do nos so País e, para
isso, pre ci sa mos cum prir as leis. Isso é pon to fun da -
men tal e é este o ape lo que faço no en cer ra men to do
meu dis cur so: para que o Se cre tá rio do Te sou ro Na ci -
o nal e o Go ver no Fe de ral aju dem o meu Esta do numa 
re par ti ção mais dig na dos tri bu tos, mais jus ta, mais
eqüi ta ti va e que as de li be ra ções to ma das nes ta Casa
pos sam sair do pa pel e ter efe i to prá ti co para nos sa
po pu la ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.

Pre si den te, V. Exª ace i ta a ins cri ção para uma co mu -
ni ca ção ina diá vel?

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Fica V. Exª ins cri to, Se na dor Ger son Ca ma ta,
den tro do cri té rio que es ta mos uti li zan do, de in ter ca -
lar com os ora do res re gu lar men te ins cri tos. V. Exª fica
de vi da men te ins cri to para fa lar logo após a Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra, se guin do o cri té rio, ao no -
bre Se na dor Pa pa léo Paes, 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.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para 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 Diá rio do
Ama pá há uma co lu na que re pro duz o Infor me JB,
que diz:

Na pon ta do lá pis. A re tra ção da eco -
no mia ba teu pe sa do nos co fres es ta du a is e
mu ni ci pa is. Estu do pro du zi do pela as ses so -
ria téc ni ca do PSDB para o De pu ta do Edu -
ar do Paes (RJ) mos tra que dos 27 Esta dos
bra si le i ros ape nas qua tro vi ram cres cer a
ar re ca da ção do ICMS. Os ou tros 23 per de -
ram di nhe i ro em ma i or ou me nor grau. A

que da mais for te foi re gis tra da no Ama pá,
19,6%. Logo de po is vem o gru po for ma do
por São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Ma ra nhão,
Pi a uí, Per nam bu co e Ro ra i ma, cu jas per das 
fi cam en tre 12% e 15%. Esses ín di ces ex pli -
cam, em par te, a bri ga tra va da por go ver na -
do res e pre fe i tos na Câ ma ra (...).

Eu já in ten ci o na va tra tar de um as sun to im por -
tan te so bre ICMS re la ci o na do ao Esta do do Ama pá, 
por que no úl ti mo dia 5 pró xi mo pas sa do ouvi pro -
nun ci a men to do Sr. Se na dor João Ca pi be ri be, re -
pre sen tan te do Esta do do Ama pá, em co mu ni ca ção 
a esta Casa, em que S. Exª di zia que o Go ver no do
Esta do do Ama pá ha via pro mo vi do a anis tia dos de -
ve do res do ICMS.

Con fes so que fi quei pre o cu pa do na oca sião, e
até mes mo so li ci tei apar te. Con tu do, como ain da não
de ti nha in for ma ções su fi ci en tes das ações do Go ver -
no do Esta do do Ama pá so bre a ma té ria, ape nas fi -
quei na afir ma ti va de que não hou ve anis tia, no que,
cla ro, não es ta va en ga na do.

Hou ve uma fa lha de in ter pre ta ção por par te do
Se na dor João Ca pi be ri be. Na re a li da de, o que está
na Inter net é a ar re ca da ção de 2003 até o mês de
agos to. Logo, a com pa ra ção de 12 me ses do exer cí -
cio de 2002 com oito me ses de 2003 da ria o que o Se -
na dor ana li sou como com pa ra ção de re ce i tas de
anos re la ti vos a 2002/2003. Ha ve ria uma per da de ar -
re ca da ção de cer ca de 32%, mas a com pa ra ção fe i ta
não re fle te a re a li da de. Com pa ran do os va lo res de ja -
ne i ro a agos to de 2003 com ja ne i ro a agos to de 2002,
ve re mos que em 2003 hou ve o acrés ci mo de 6,13%
no re fe ri do pe río do.

Qu an to à anis tia, levo ao co nhe ci men to des ta
Casa, por tra tar-se de as sun to de ex tre ma im por tân -
cia, que o Go ver no do Esta do ins ti tu iu um pro gra ma
de re cu pe ra ção fis cal a exem plo do Re fis fe de ral. 

Não se tra ta de anis tia de im pos tos – no caso o
ICMS – e sim de re du zir os aces só ri os, como ju ros e
mul tas, e par ce lar o pa ga men to da dí vi da. Por tan to,
não se pode di zer que o Go ver no do Esta do do Ama -
pá pra ti cou a anis tia de im pos tos.

Os pro ce di men tos do Go ver no do Esta do es tão
re ves ti dos de le ga li da de, pois o pro gra ma foi ins ti tu í -
do por lei e não por de cre to, como ocor re ra em tem -
pos an te ri o res. 

O Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal tem por ob -
je ti vo re gu la ri zar cré di tos ad qui ri dos até 31 de de -
zem bro de 2002 e não co bra dos nas ad mi nis tra ções
an te ri o res.
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Srªs e Srs. Se na do res, não po de mos ne gar que
es ta mos vi ven do re ces são eco nô mi ca no País. A ma i -
or pro va dis so é a que da das trans fe rên ci as fe de ra is e 
dos ín di ces da in dús tria e do co mér cio. Ape sar dis so,
a ar re ca da ção dos tri bu tos es ta du a is no Ama pá está
em li nha as cen den te des de ja ne i ro de 2003; o que,
nes te mo men to, é fa vo rá vel. Por tan to, sen ti-me no de -
ver de com ple tar a ma ni fes ta ção an te ri or men te ini ci a -
da nes ta Casa.

Faço re fe rên cia a um as sun to ex tre ma men te im -
por tan te, por que S. Ex.ª co lo cou em dú vi da a con du ta 
do Go ver no do Esta do do Ama pá quan to à ar re ca da -
ção de im pos tos. E vi aqui ex-Go ver na do res fi ca rem,
de cer ta for ma, per ple xos com essa afir ma ti va.
Assim, vim fa zer a re pa ra ção des sa in ter pre ta ção
equi vo ca da fe i ta nes ta Casa por um Co le ga, que, lo gi -
ca men te, a par tir des ses es cla re ci men tos que fiz, irá
mo di fi car o seu pen sa men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta -
do do Mato Gros so. 

S. Ex.ª dis põe de até 20 mi nu tos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –

MT. 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, é
co mum todo iní cio de se ma na re tor nar mos de nos sos 
Esta dos onde pas sa mos a tar de de sex ta-fe i ra, o sá -
ba do e o do min go. Nas an dan ças que fa ze mos pelo
in te ri or dos nos sos Esta dos as re i vin di ca ções sur gem 
e, como sem pre, uma das ma i o res no meu Esta do é
re fe ren te às es tra das. Mais uma vez, ques ti o no des sa 
tri bu na por que o Con gres so Na ci o nal e por que o Se -
na do da Re pú bli ca não tra tam de em pre en der uma
ação con jun ta pela li be ra ção dos re cur sos da Cide
para a res ta u ra ção das nos sas es tra das.

Não vou fa zer dis cur so hoje em prol das es tra -
das, por que devo tra tar de ou tros as sun tos tam bém
ex tre ma men te re le van tes, mas re gis tro aqui, mais
uma vez, a im por tân cia de to mar mos uma ati tu de
ime di a ta com re la ção aos re cur sos da Cide. Te nho in -
for ma ções de que o Go ver no está per den do es ses re -
cur sos na Jus ti ça – já per deu 25% da ar re ca da ção,
cer ca de dez bi lhões –, pelo fato de es ses re cur sos
não es ta rem sen do usa dos para os fins aos qua is fo -
ram des ti na dos quan do foi cri a da essa con tri bu i ção.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, vou fa lar
ra pi da men te do meio am bi en te, até por pre si dir a
Fren te Par la men tar Mis ta do De sen vol vi men to Sus -
ten tá vel – Agen da 21 lo cal.

Va mos co me çar fa lan do da ins ti tu i ção do Dia do
Cer ra do. 

No dia 11 des te mês, pela pri me i ra vez em nos -
so País foi co me mo ra do o Dia do Cer ra do, ins ti tu í do
por de cre to do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Essa data pas sa a ser al ta men te sig ni fi ca ti va, por -
quan to a pre ser va ção do meio am bi en te e o de sen -
vol vi men to sus ten tá vel são com pro mis sos pri o ri tá ri os 
do atu al Go ver no.

O cer ra do bra si le i ro é um ecos sis te ma ri quís si -
mo, cuja im por tân cia, inv fe liz men te, ain da não foi re -
co nhe ci da. Por isso, vem so fren do as con se qüên ci as
de uma ocu pa ção de sor de na da e de uma ex plo ra ção
pre da tó ria.

Em ar ti go pu bli ca do na se ma na pas sa da o jor -
na lis ta e am bi en ta lis ta Was hing ton No va es co men tou 
que, com a edi ção do ci ta do de cre to pre si den ci al, tal -
vez o vo cá bu lo “cer ra do” ve nha a ser es cri to com a ini -
ci al ma i ús cu la, a exem plo do que ocor rem com ou tros 
ecos sis te mas im por tan tes do nos so ter ri tó rio. Ele se
re fe ria, evi den te men te, Sr. Pre si den te, à Flo res ta
Ama zô ni ca, à Mata Atlân ti ca, à Ser ra do Mar, ao Pan -
ta nal Mato-Gros sen se e à Zona Cos te i ra, de fi ni dos
como pa tri mô nio na ci o nal no art. 225, § 4º, da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A pro pó si to gos ta ria de lem brar que tra mi ta nes -
ta Casa Le gis la ti va, na Co mis são de Cons ti tu i ção
Jus ti ça e Ci da da nia, a PEC nº 51, que in clui não só o
cer ra do como tam bém a re gião da ca a tin ga en tre os
ecos sis te mas con si de ra dos pa tri mô nio na ci o nal.

Ao con trá rio do que pen sam os mais de sa vi sa -
dos, o Cer ra do não é uma re gião po bre e ári da. Sua
área abran ge gran de par te dos ter ri tó ri os do meu
Esta do – Mato Gros so –, do Mato Gros so do Sul, de
Go iás e do Dis tri to Fe de ral e ain da par te de To can -
tins, Ba hia e Mi nas Ge ra is, per fa zen do 23%, qua se
um quar to do ter ri tó rio bra si le i ro. Nele con cen tra-se
um ter ço da nos sa bi o di ver si da de e nele nas cem as
águas das três prin ci pa is ba ci as hi dro grá fi cas na ci o -
na is. Além dis so, ele é ri quís si mo em re ser vas de
águas sub ter râ ne as, ao con trá rio do que su ge re sua
ve ge ta ção re tor ci da e de pe que no por te.

Com a mu dan ça da ca pi tal para Bra sí lia, em
1960, os bra si le i ros pas sa ram a co nhe cer me lhor o
cer ra do, mas, por mu i to tem po, suas ter ras fo ram con -
si de ra das im pró pri as para a agri cul tu ra. Com o cres -
ci men to eco nô mi co da re gião e a es cas sez de ter ras
em ou tras áre as, o cer ra do foi gra da ti va men te ocu pa -
do, mas de for ma de sor de na da. Ao lon go das úl ti mas
dé ca das e, em gran de par te, mer cê da pes qui sa da
Embra pa, a re gião tor nou-se gran de pro du to ra de
grãos e de ou tras cul tu ras. Ela pa gou, no en tan to, um
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alto pre ço nes se pro ces so de ex pan são das fron te i ras 
agrí co las. O cres ci men to de mo grá fi co, em ge ral, e
prin ci pal men te o cres ci men to ur ba no mu i to rá pi do ca -
u sa ram pro ble mas gra ves à re gião, que se res sen tiu
da fal ta de in fra-es tru tu ra. Ao mes mo tem po, a agro -
pe cuá ria in ten si va e o uso in dis cri mi na do de agro tó xi -
cos e de fer ti li zan tes têm pro vo ca do as so re a men to
dos rios e ero são dos so los, en tre ou tros pro ble mas
gra ves.

Em seu já ci ta do ar ti go, o jor na lis ta Was hing ton
No va es des ta ca que essa ocu pa ção eli mi nou vas tas
áre as de ve ge ta ção no cer ra do, es cla re cen do que a
ocu pa ção já che gou ao sul do Pi a uí, Se na dor Mão
San ta, Ma ra nhão e ao oes te ba i a no. O jor na lis ta in da -
ga: o que será fe i to para pre ser var a bi o di ver si da de
que res ta e apro ve i tá-la em be ne fí cio da so ci e da de
bra si le i ra? E para im pe dir o ris co que cor rem as ba ci -
as hi dro grá fi cas e o Aqüí fe ro Gu a ra ni ame a ça dos
pela in fil tra ção de agro tó xi cos e ou tros po lu en tes? Ou 
para re du zir a bru tal per da de solo que che ga a 10 to -
ne la das para cada to ne la da de grãos pro du zi da?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as in da -
ga ções do jor na lis ta são ab so lu ta men te per ti nen tes.
Pre ci sa mos, com ur gên cia, de ter a cres cen te de gra -
da ção des se rico bi o ma que é o cer ra do bra si le i ro. No
en tan to, per mi to-me ser oti mis ta e acre di to que a ins -
ti tu i ção do Dia do Cer ra do é em ble má ti ca de uma
nova era, de uma po lí ti ca efe ti va men te vol ta da para a
pre ser va ção da bi o di ver si da de e para o cres ci men to
sus ten tá vel. 

Sr. Pre si den te, o nos so Esta do do Mato Gros so
re al men te tem gran des ex ten sões de cer ra do. Com
cer te za, po de mos pro mo ver o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel no cer ra do mato-gros sen se, as sim como em
to dos os ou tros Esta dos pe los qua is te mos dis tri bu í do 
o sis te ma de cer ra do.

Ao re a fir mar mi nha cren ça em dias me lho res,
que ro pa ra be ni zar a ação da Mi nis tra Ma ri na Sil va e a 
de ci são do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va além
de con cla mar os no bres co le gas Se na do res e Se na -
do ras a apro va rem a in clu são do cer ra do, bem como
a da ca a tin ga, na con di ção de pa tri mô nio na ci o nal. 

Qu e ro ain da, Sr. Pre si den te, co mu ni car que es -
ti ve, como Pre si den te da Fren te Par la men tar Mis ta de 
De sen vol vi men to Sus ten tá vel, Agen da 21 Lo cal, pre -
sen te ao III Encon tro Ver de das Amé ri cas, no Rio de
Ja ne i ro, que ocor reu nos dias 8, 9 e 10 de se tem bro.
Pro fe ri, in clu si ve, a pa les tra de aber tu ra des se even -
to, que se re a li zou no Cen tro de Con ven ções do
BNDES, no Rio de Ja ne i ro. Os po vos das Amé ri cas
es ta vam lá re pre sen ta dos com mais de 500 par ti ci -
pan tes, as sim como ou tros Con gres sis tas. 

Esta mos aguar dan do o re la tó rio fi nal des sa
con fe rên cia para apre sen tar mos um re su mo do que
lá foi dito, vis to, dis cu ti do e de ci di do.

Já que fui ao Rio de Ja ne i ro par ti ci par des se III
Encon tro Ver de das Amé ri cas, apro ve i tei meu tem po
de per ma nên cia no Esta do de ori gem do Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, que há pou co de fen dia seu Esta do
des ta tri bu na. Digo sem pre que nós Se na do res so -
mos ele i tos pe los nos sos Esta dos, mas so mos Se na -
do res da Re pú bli ca e, como tais, cha ma dos, em mu i -
tos ou tros Esta dos, para pres tar ser vi ços co muns ao
País e não ape nas es pe ci fi ca men te ao Esta do que re -
pre sen ta mos. 

Sr. Pre si den te, no dia 26 pró xi mo, es ta re mos em 
Belo Ho ri zon te, como par ti ci pan tes da Fren te Par la -
men tar do De sen vol vi men to Sus ten tá vel – con vi do to -
dos os Se na do res a lá com pa re ce rem, tan to os que
fa zem par te da Fren te, quan to os que não par ti ci pam
dela –, co nhe cen do o Pro je to Plan tar, que tra ta da
ques tão do car bo no. Nos dias 3 e 4 de ou tu bro, se não 
es tou en ga na da, es ta re mos em São Pa u lo co nhe cen -
do o Pro je to Na tu ra.

Du ran te esse pe río do que es ti ve no Rio de Ja -
ne i ro, apro ve i tei a opor tu ni da de para vi si tar o ater ro
sa ni tá rio de Nova Igua çu. Essas são ex pe riên ci as vi -
ven ci a das pela Fren te Par la men tar Mis ta para o De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel, que já con ta com cer ca
de 140 par ti ci pan tes, en tre De pu ta dos Fe de ra is e Se -
na do res.

A Fren te Par la men tar de ci diu co nhe cer ex pe -
riên ci as de de sen vol vi men to sus ten tá vel para tor -
ná-las vi sí ve is para os go ver nan tes de Esta dos, de
Mu ni cí pi os e da União, as sim como para os exe cu ti -
vos bra si le i ros. Tra ta-se de pro gra mas e pro je tos pos -
sí ve is para o de sen vol vi men to sus ten tá vel, a fim de
que o meio am bi en te re al men te seja pre ser va do. 

Pre ser var o meio am bi en te de for ma sus ten tá -
vel sig ni fi ca pre ser var a vida. Co me tem um equí vo co
mu i to gran de aque las pes so as que fi cam se en tre o -
lhan do quan do se dis cu te de sen vol vi men to sus ten tá -
vel: pen sam que es ta mos de fen den do o meio am bi -
en te, a na tu re za e es que cen do a vida. Não é ver da de! 
Qu an do se dis cu te de sen vol vi men to sus ten tá vel, dis -
cu te-se a pre ser va ção da vida hu ma na. Se não pre -
ser var mos o am bi en te, a na tu re za, os rios, as ma tas,
a ter ra, en fim, tudo o que nos cir cun da, com cer te za,
nos sa vida es ta rá com pro me ti da. De po is, po de rá ser
mu i to tar de. 

Por isso, uma das de ci sões da Fren te Par la men -
tar Mis ta para o De sen vol vi men to Sus ten tá vel é não
ape nas co nhe cer es sas ex pe riên ci as, mas tam bém
di vul gá-las para que exe cu ti vos de todo o País se jam
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es ti mu la dos a ser co-par tí ci pes na luta pela pre ser va -
ção do meio am bi en te. 

O ater ro sa ni tá rio de Nova Igua çu, no Rio de Ja -
ne i ro, pode não ser – des cul pem-me o ter mo usa do
na tri bu na – “a me lhor e a mais per fe i ta Bras temp”,
mas é o me lhor e o mais in te res san te ater ro que co -
nhe ço. Me re ce ser vis to. Quem co nhe cia o gran de li -
xão – cito esse exem plo, mas há mu i tos ou tros pelo
País afo ra – que es ta va com pro me ten do a vida da po -
pu la ção de Nova Igua çu, re al men te pode va lo ri zar o
tra ba lho que está fe i to lá. Vi mos a re cu pe ra ção des se
li xão. O ater ro foi fe i to em ou tro lo cal, e há seis me ses
está fun ci o nan do. E a re cu pe ra ção do an ti go li xão já
está num es tá gio bas tan te avan ça do. Fo mos in for ma -
dos de que, em seis me ses, já fo ram de po si ta das 200
mil to ne la das de lixo. Não se vê um qui lo de lixo no
ater ro, não se vê um uru bu vo an do, nem uma mos ca
nas re don de zas. Não há odor. Re al men te, eu dis se
que tal vez não seja o me lhor que exis te, mas de tudo
o que te mos co nhe ci men to, com cer te za, é a ex pe -
riên cia mais in te res san te de que te nho no tí cia, e deve 
ser co nhe ci da e le va da a cabo por ou tros exe cu ti vos
do Bra sil, prin ci pal men te nas gran des ci da des. 

Sr. Pre si den te, ou tra ques tão re le van te é a exis -
tên cia de ou tros li xões pró xi mos da que le lo cal. So bre -
vo a mos de he li cóp te ro a re gião toda e vi mos mu i tos
de les em si tu a ção gra vís si ma, com pro me ten do len -
çóis freá ti cos e oca si o na do ou tros pro ble mas. Cons -
ci en ti za mo-nos de que há ne ces si da de de co nhe cer -
mos bem a ques tão, não só mos tran do es sas ex pe -
riên ci as de tra ta men to de lixo para os exe cu ti vos do
Bra sil, mas tam bém es ti mu lan do o em pre sa ri a do bra -
si le i ro – e tam bém a po pu la ção bra si le i ra em ter mos
de edu ca ção e cons ci en ti za ção –, mas prin ci pal men -
te o em pre sa ri a do bra si le i ro so bre al gu mas ques tões. 
Uma de las é a ne ces si da de de se in ves tir em pes qui -
sa para apri mo rar, cada vez mais, a ques tão re la ci o -
na da ao pro ble ma do lixo. Pes qui sar para ter mos tec -
no lo gi as mais avan ça das a fim de que o lixo seja re -
ab sor vi do pela na tu re za de uma for ma mais fá cil.

A ou tra ques tão é em re la ção ao in ves ti men to
na pes qui sa.

Se na dor Pa pa léo Paes, falo a V. Exª, que é mé -
di co. Esta va indo ao BNDES, no Rio de Ja ne i ro, para
fa zer uma pa les tra, e pedi ao mo to ris ta que pa ras se
numa pa da ria. Tive essa idéia, des ci e com prei 50
gra mas de pre sun to. Vi e ram qua tro fa ti as de pre sun to
bem fi ni nhas den tro de uma ban de ja de iso por, co ber -
ta de plás ti co, en ro la da num ou tro pa pel par do, co lo -
ca da num saco de pa pel par do e den tro de uma sa co -
la de plás ti co. Qu an do fui de sen ro lar e pe sar, ha via
mais lixo do que pre sun to. Ou seja, ha via mais lixo do

que o con te ú do que se ria con su mi do. Te mos que en -
trar numa cam pa nha mu i to gran de de re du ção do lixo. 
E aí con cla mo o em pre sa ri a do bra si le i ro para que in -
vis ta em pes qui sas, a fim de que não uti li ze mos tan -
tas em ba la gens para um úni co pro du to, que, mu i tas
ve zes, pre ci sa ria de uma só.

Essas ques tões têm que ser cla ra men te dis cu ti -
das. E há uma de ci são da Fren te Par la men tar de De -
sen vol vi men to Sus ten tá vel: ir para den tro das es co -
las, com car ti lhas, com cam pa nhas de re da ção, de
tex tos, de po e si as, en fim, cam pa nhas de que as cri -
an ças par ti ci pem, com as qua is pas sem a en ten der
que as suas vi das es tão re la ci o na das à pre ser va ção
do meio am bi en te. Ou se pre ser va o meio am bi en te,
ou a vida está com pro me ti da tam bém! Se a cri an ça
for cons ci en ti za da, com cer te za, nós, adul tos, pro ce -
de re mos da mes ma for ma, pois fi ca re mos ver me lhos
ao ver mos uma cri an ça jun tar um sa qui nho que ve -
nha mos a jo gar na rua.

Te mos que nos cons ci en ti zar! Não sei se to dos
sa bem que, se jo gar mos uma la ti nha de re fri ge ran te
num rio, ou numa la goa, ou mes mo no chão, de uma
for ma que não seja re co lhi da para re ci cla gem, ela leva
até 100 anos para ser re ab sor vi da. Uma sa co la plás ti -
ca des sas de su per mer ca do que usa mos para le var os 
pro du tos para casa leva até 500 anos para ser re ab -
sor vi da. Um copo des car tá vel leva até 500 anos! Será
que não dá para mu dar mos essa men ta li da de? Será
que não dá para ir mos ao su per mer ca do e, ao che gar -
mos às nos sas ca sas, do brar mos es sas sa co li nhas,
para, da pró xi ma vez, as le var mos no va men te? Será
que não dá para o em pre sá rio que pro duz sa co la plás -
ti ca in ves tir em pes qui sa para achar algo mais fa cil -
men te re ab sor ví vel pela na tu re za, pelo meio am bi en -
te? São es sas co i sas que te mos que co me çar a ques ti -
o nar e a pra ti car, por que, se não o fi zer mos e fi car mos
ape nas es pe ran do por um mi la gre, esse não vai acon -
te cer. Enquan to isso, o meio am bi en te está de gra dan -
do-se e a vida fi can do com pro me ti da.

Meu tem po está es go ta do, Sr. Pre si den te. Vol ta -
re mos ao as sun to nos pró xi mos dias.

Mu i to obri ga da.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – V. Exª pre ten de fa zer uso da pa la vra ime di a ta -
men te, Se na dor Arthur Vir gí lio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
Sr. Pre si den te, pois ha ve rá re u nião da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Por tan to, con ce do a pa la vra a V. Exª, 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 a, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos. Em se gui da, fa la -
rá, pelo cri té rio de in ter ca lar ora do res ins cri tos com co -
mu ni ca ções ina diá ve is, o Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, o mes mo go ver no pe tis ta que
“amons tren gou” os dois pro je tos de re for ma (es pe ci -
al men te a tri bu tá ria), que en trou fir me no apa re lha -
men to do ser vi ço pú bli co, que cri ou sím bo los e fra ses
como as que eram do agra do de um dis tan te tem po
di ta to ri al, re le gan do a ban de i ra a se gun do pla no, ago -
ra en tra fir me na nova era pro pa gan dís ti ca, que faz in -
ve ja ao ve lho DIP de Ge tú lio Var gas.

O que o Pla nal to es ta rá pen san do ao mon tar tão 
co los sal má qui na de pro pa gan da? Jo gar pela ja ne la
R$90 mi lhões por ano? Dou a pa la vra a O Esta do de
S. Pa u lo de on tem, que ex pli ca para a ge ra ção mais
jo vem, de for ma di dá ti ca, o que era o DIP:

A ope ra ção re sul ta num agi gan ta men -
to do no ti ciá rio ofi ci al, ja ma is atin gi do nem
du ran te di ta du ras como a de Ge tú lio Var gas, 
em que tudo era con tro la do pelo cé le bre
De par ta men to de Impren sa e Pro pa gan da – 
DIP, mon ta do com os me lho res pro fis si o na -
is, que re ce bi am os ma i o res sa lá ri os. ‘É o
DIP do Sé cu lo XXI’, es can da li za-se o ex-de -
pu ta do Pris co Vi a na, po lí ti co que tes te mu -
nhou mais de meio sé cu lo de His tó ria.

Não vi ve mos sob di ta du ra. Mas, ago ra, o go ver -
no pe tis ta do Pre si den te Lula está como que ria. E isso 
faz lem brar o re frão que diz: “quem não tem cão caça
com gato”.

Adap ta ção para esse apa re lha men to pe tis ta
se ria: “go ver no que nada faz, com pro pa gan da se
sa tis faz”. 

Quem tem su per má qui na, liga o rolo com pres -
sor e o povo, se qui ser, que saia de ba i xo! 

Pior é que to dos nós bra si le i ros es ta mos fi nan ci -
an do os de sa cer tos do Go ver no, ago ra dono da su -
per má qui na. Mais ou me nos do que es cre ve esta se -
ma na, na re vis ta Veja, o jor na lis ta Di o go Ma i nar di. Ele 
lem bra que o Go ver no Lula está obri gan do to dos os
bra si le i ros a se rem pe tis tas. Mas à for ça. E ex pli ca:
“os pe tis tas em pre ga ram mi lha res de ou tros pe tis tas
na ad mi nis tra ção pú bli ca. Cada um de les pas sou a

des con tar até 10% de seu sa lá rio para o par ti do.
Como o sa lá rio de les é pago com o di nhe i ro dos im -
pos tos, so mos nós que es ta mos fi nan ci an do o PT.”

La men ta vel men te, este é o qua dro do Bra sil atu al, 
pe tis ta à for ça. Só que os ‘apa re lha do res’ do Pla nal to
pre ci sam sa ber que a po pu la ção está de olho. To dos os
dias, to dos os jor na is mos tram os dis pa ra tes do Go ver -
no. E a Na ção fica in for ma da de que ele está pa ra li sa do, 
no que toca a re a li za ções, mas sabe gas tar di nhe i ro
como nin guém, como es ses 90 mi lhões de re a is para a
su per má qui na da pro pa gan da “di pe a na”.

A Na ção vai se in for man do tam bém de que este
Go ver no é su pe ra pa re lha dor e su per fi si o ló gi co.
Como diz o Esta dão: “O PT ex pe ri men tou go ver nar
com fi si o lo gis mo... e gos tou!”

A Na ção, po rém, co me ça a não gos tar nada dis so.
Afi nal, o Go ver no pe tis ta ao qual tan to agra da o

fi si o lo gis mo, ao qual tan to agra da o apa re lha men to
do Esta do, é o mes mo que põe a per der a opor tu ni da -
de de re a li zar re for mas pro fun das e co e ren tes, pre fe -
rin do “amons tren gá-las”.

Afi nal, o Go ver no pe tis ta, que não con se gue
em pla car obra al gu ma, é o mes mo que joga pela ja -
ne la essa di nhe i ra ma toda e de i xa pas sar à de ri va a
chan ce de em pre gar me lhor es ses re cur sos, por
exem plo, na ex-me ni na dos olhos de Lula, o cha ma do 
Fome Zero.

Afi nal, o go ver no do nada faz é o mes mo que
ago ra dá uma de cú pi do, ávi do de di nhe i ro, co bi ço so
em cima da clas se mé dia, com essa nova ame a ça de
au men tar a car ga tri bu tá ria so bre o ci da dão bra si le i ro. 
Com mu i ta des ce ri mô nia, vem ago ra com essa idéia
lesa-clas se mé dia, de au men tar a alí quo ta má xi ma
do Impos to de Ren da para 35%. 

O povo não agüen ta, ó meus dis tin tos se nho -
res do apa re lha men to, do fi si o lo gis mo e da su per -
má qui na!

Com tan tas ame a ças, com tan tas in jus ti ças,
com tan ta im pro vi sa ção e com tan to ta ma nho nada
fa zer, nes se qua se um ano de go ver no pe tis ta, já sa -
be mos que va mos con ti nu ar como as sis ten tes do
mes mo Espe tá cu lo da Imo bi li da de, pre ten sa men te
aco ber ta do pela má qui na “du de a na”, re fi ro-me à má -
qui na ins pi ra da na ge ni a li da de de Duda Men don ça,
que vem de ina u gu rar a su per má qui na do DIP do sé -
cu lo 21. Só fal ta a pla ca de ho me na gem aos lon gín -
quos anos 30, que su pú nha mos ja ma is nos lem brar.

So li ci to, Sr. Pre si den te, que o no ti ciá rio de O
Esta do de S. Pa u lo aqui re fe ri do seja con si de ra do
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como par te des te pro nun ci a men to e, as sim, pas se a
cons tar dos Ana is do Se na do Fe de ral.

E aqui vai, Sr. Pre si den te, a ma té ria que ins pi rou 
esse pro nun ci a men to. E, na ver da de, o que ins pi rou a
ma té ria – se é que a ma té ria ins pi rou o meu pro nun ci -
a men to – , é, sem dú vi da al gu ma, o ca rá ter au to ri tá rio 
que, a cada pas so, esse go ver no re ve la, ago ra, com a 
von ta de de mon tar um gran de big brot her so bre a
na ção bra si le i ra, vas cu lhan do a vida de to dos, vi gi an -
do os pas sos de cada um e, ago ra, ten tan do con tro lar
a for mu la ção e a for ma ta ção das no tí ci as que vi sem a 
for mar uma opi nião pú bli ca, que, ou de cep ci o na a
opi nião pú bli ca ou, para o ser, tem que ser li vre e,
para ser li vre, Sr. Pre si den te, ela pre ci sa que se ja mos
ca pa zes de dar um bas ta a essa es ca la da, que co me -
ça, como quem não quer nada, “para co mer e co çar”,
di zia meu avô, “bas ta co me çar”. A es ca la da au to ri tá -
ria co me ça como quem pa re ce não que rer, de po is, se 
os ci da dãos não se acor dam, a his tó ria está che ia de
exem plos, o au to ri ta ris mo de vo ra e de ge ne ra quem
está no po der, e ele de vo ra e hu mi lha quem está sob
o po der.

Este, o pro tes to, esta é a ad ver tên cia que faço à
na ção, e que faço ao go ver no, que tem todo o tem po
para ten tar se con ser tar.

Mu i to obri ga do, era o que ti nha a di zer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PLANALTO CRIA SUPERMÁQUINA
DE INFORMAÇÃO OFICIAL

Ra di o brás é am pli a da para le var no ti ciá rio do go ver -
no, de gra ça, a 100 mi lhões de pes so as 

JOÃO DOMINGOS

BRASÍLIA – Com 1.150 fun ci o ná ri os, ao cus to
de R$ 90 mi lhões por ano na Ra di o brás, mais 75 pro -
fis si o na is no Pa lá cio do Pla nal to e um sis te ma de
pron ta res pos ta e de cor re ção das no tí ci as “equi vo ca -
das”, na Se cre ta ria de Co mu ni ca ção, o go ver no está
ado tan do uma nova es tru tu ra de co mu ni ca ção com
pre ten sões que vão além do mero aper fe i ço a men to
da má qui na de di vul ga ção ofi ci al. Tra ta-se de um pro -
je to mon ta do para al can çar – com no ti ciá rio ofi ci al e
gra tu i to – um pú bli co es ti ma do em 100 mi lhões de
pes so as em todo o País. 

Em fun ção do pro je to de ex pan são do no ti ciá rio, 
a Ra di o brás já ini ci ou uma am pla re es tru tu ra ção de

sua equi pe, de mi tin do an ti gos fun ci o ná ri os de car re i -
ra e atra in do pro fis si o na is da ini ci a ti va pri va da com
sa lá ri os com pe ti ti vos. Hoje, a es ta tal man tém 220 jor -
na lis tas, com sa lá ri os que va ri am en tre R$ 2,5 mil e
R$ 4 mil. Os que es tão sen do con tra ta dos che gam
para fun ções de con fi an ça, com sa lá ri os de R$ 6 mil a 
R$ 8 mil. 

A ope ra ção re sul ta num agi gan ta men to do no ti -
ciá rio ofi ci al, ja ma is atin gi do nem du ran te di ta du ras
como a de Ge tú lio Var gas, em que tudo era con tro la -
do pelo cé le bre De par ta men to de Impren sa e Pro pa -
gan da (DIP) – mon ta do com os me lho res pro fis si o na -
is, que re ce bi am os ma i o res sa lá ri os. “É o DIP do sé -
cu lo 21", es can da li za-se o ex-de pu ta do Pris co Vi a na,
po lí ti co que tes te mu nhou meio sé cu lo de di ta du ras. 

O go ver no pro cu rou ins pi ra ção no Pri me i ro
Mun do. O jor na lis ta Ber nar do Ku cins ki, as ses sor es -
pe ci al do mi nis tro de Co mu ni ca ção de Go ver no, Luiz
Gus hi ken, fez um es tá gio na Ingla ter ra e ago ra está
nos Esta dos Uni dos, para ver como fun ci o na o sis te -
ma de co mu ni ca ção da Casa Bran ca. É dele a idéia
de cri a ção do sis te ma de pron ta res pos ta, em que as
re da ções dos jor na is são atu lha das de car tas de re -
cla ma ção con tra o no ti ciá rio con si de ra do “in cor re to”. 

Às vés pe ras das ele i ções mu ni ci pa is, o pro je to
des per ta re a ções na opo si ção e no pró prio PT, que
en xer gam de trás da ini ci a ti va do go ver no a ten ta ti va
de uni for mi zar o no ti ciá rio a seu fa vor. “Essa é mais
uma eta pa da es tra té gia pe tis ta de apa re lha men to do
Esta do”, acu sa o pre si den te do PSDB, José Aní bal. 

“Quem de tém o po der e quer o mo no pó lio da co -
mu ni ca ção, vai ter o con tro le de tudo. Sem pre com ba -
te mos isso”, re cla ma o de pu ta do Wal ter Pi nhe i ro
(BA), ex-lí der do PT. “Fico mu i to pre o cu pa do quan do
go ver nos en tram na área de co mu ni ca ção, em bo ra
ale gan do os me lho res pro pó si tos. Os ris cos de dis tor -
ção e ma ni pu la ção do no ti ciá rio são mu i tos gran des”,
com ple ta o se na dor Jef fer son Pé res (PDT-AM). 

Co ber tu ra – As afir ma ções se sus ten tam em
ou tro fato que cha ma a aten ção no pro je to: o go ver no
pas sa a fa zer a co ber tu ra jor na lís ti ca em to dos os
cam pos, não se res trin gin do mais à di vul ga ção dos
acon te ci men tos ofi ci a is, e ofe re ce esse no ti ciá rio gra -
tu i ta men te, pri vi le gi an do seu en fo que dos acon te ci -
men tos. 

Esse no ti ciá rio che ga a uma rede que his to ri ca -
men te edi ta seus no ti ciá ri os com base na co ber tu ra
das agên ci as de no tí ci as pri va das, e é com pos ta por
mais de mil emis so ras de rá dio e re trans mis so ras de
TV e mais de mil jor na is. Nos 60 mu ni cí pi os com mais
de 200 mil ha bi tan tes, es ses dis tri bu i do res de in for -
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ma ção já co me ça ram a re ce ber do go ver no, gra tu i ta -
men te, re cep to res de no tí ci as via sa té li te. 

No es que ma de for ta le ci men to das no tí ci as ofi -
ci a is den tro da nova sis te má ti ca, o Ban co do Nor des -
te fi nan ci ou uma sé rie de re por ta gens so bre a fome
no Bra sil, dis tri bu í das e pu bli ca das de gra ça, com tex -
to e fo to gra fia. 

Os fo tó gra fos das agên ci as e dos jor na is di fi cil -
men te têm aces so a ce ri mô ni as fora do ga bi ne te do
pre si den te, onde só tra ba lha o fo tó gra fo ofi ci al. Dois
exem plos: o da ca de la Mi chel le no colo do pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va na sala de ci ne ma do Pa lá cio 
da Alvo ra da e a en tre ga da égua cri o la ao pre si den te
na Gran ja do Tor to, há duas se ma nas. 

Ou tro exem plo é o de Lula to can do vi o li no e a
pre fe i ta Mar ta Su plicy, vi o lon ce lo. Acres cen te-se o
fato de que só o as ses sor de Impren sa da Pre si dên -
cia, Ri car do Kots cho, as sis tiu ao en con tro do pre si -
den te com o ar qui te to Oscar Ni e me yer, e pro du ziu um 
tex to que foi re pro du zi do por O Glo bo. 

Além de qua li fi car seus con te ú dos, o se tor de
co mu ni ca ção já re a li za uma co ber tu ra que abran ge
des de par ti das de fu te bol da se gun da di vi são até
even tos cul tu ra is, pas san do pelo dia-a-dia do Con -
gres so e do Ju di ciá rio, ce ná ri os in ter na ci o na is, como
a Gu er ra do Ira que, e indo até a sim ples in for ma ção
so bre a par ti ci pa ção de uma anô ni ma co o pe ra ti va no
fes ti val de Inver no de Bo ni to (MS). 

Exa ge ro – O go ver no ofe re ce rá um no ti ciá rio
so ci al, po lí ti co, eco nô mi co, cul tu ral e es por ti vo com o
en fo que de seu in te res se. Ape sar dis so, a so ció lo ga
Aspá sia Ca mar go acha exa ge ra da a com pa ra ção
com o DIP. Uma das ma i o res es tu di o sas da di ta du ra
Var gas, ela acha que na que la épo ca ha via o mo no pó -
lio to tal da co mu ni ca ção. 

“Hoje, mes mo que o go ver no ofe re ça fa ci li da de
e gra tu i da de, as pes so as têm es pí ri to crí ti co para es -
co lher o que é ruim e o que não é. Exis tem tam bém as 
agên ci as de no tí ci as que po dem ser con sul ta das por
to dos, per mi tin do com pa ra ção na hora. Por fim, ao
con trá rio da Era Var gas, os jor na is es cre vem o que
que rem con tra o go ver no, sem cen su ra ne nhu ma.” 

O PSDB dis cor da. “Da qui a pou co só as no tí ci as
de in te res se do go ver no se rão pu bli ca das”, aler ta Aní -
bal. A ini ci a ti va do go ver no acen de po lê mi cas e pro vo ca 
re a ções in dig na das. De um lado, ques ti o na-se a le gi ti -
mi da de de am pli ar a co ber tu ra para além da fron te i ra
dos as sun tos da agen da ofi ci al, de i xan do de ofe re cer
no ti ciá rio de in te res se do pú bli co para dis tri bu ir gra tu i ta -
men te no ti ciá rio de in te res se do go ver no. 

“Isso é dum ping de Esta do”, diz o se na dor
Arthur Vir gí lio (AM), lí der do PSDB no Se na do. “O sis -
te ma de co mu ni ca ção do go ver no, fi nan ci a do pelo
con tri bu in te, con cor re com pro du to di fe ren ci a do no
mer ca do de mí dia.” Para ele, re ve la-se aí uma es tra té -
gia de na tu re za ide o ló gi ca. “O re sul ta do será a pre vi -
sí vel pa dro ni za ção da in for ma ção. Qu e rem que todo
o País pas se a pen sar como o PT, par ti do que não
tem um pro je to de go ver no, mas de po der.” 

“O go ver no pro cu ra pôr em prá ti ca o seu big
brot her”, con ti nua Vir gí lio, numa re fe rên cia ao con tro -
le to tal dos ci da dãos pelo Esta do, pre vis to pelo es cri -
tor Ge or ge Orwell no ro man ce 1984. “O mi nis tro José
Dir ceu (Casa Ci vil) vi gia os ci da dãos 24 ho ras por dia. 
Ou tro dia, ame a çou pu nir Ma u rí cio Dias Da vid, que é
fun ci o ná rio do BNDES, por que num pro gra ma de te -
le vi são exi bi do à 1h30 ele cri ti cou o Orça men to. O Dir -
ceu nem dor me mais”, ata ca Vir gí lio. “

A REFORMA ‘AMONSTRENGADA’

Qu an do a re for ma tri bu tá ria en trou em dis cus -
são na Câ ma ra dos De pu ta dos, as li de ran ças do go -
ver no anun ci a ram que es ta vam em en ten di men tos
para que o tex to ori gi nal do pro je to fos se apro va do ra -
pi da men te, sem gran des al te ra ções. O de ba te mais
apro fun da do se da ria no Se na do. Com essa di vi são
de ta re fas, a Câ ma ra po de ria se con cen trar na apro -
va ção da re for ma da Pre vi dên cia, abre vi an do-se o
tem po ne ces sá rio para a tra mi ta ção das duas re for -
mas. 

Essa es tra té gia fra cas sou logo de iní cio. O go -
ver no, ob vi a men te, não con tou com o zelo dos par la -
men ta res, que não de i xam pas sar opor tu ni da de de
de i xar suas mar cas em qual quer pro je to im por tan te; e 
mu i to me nos con si de rou que os go ver na do res e pre -
fe i tos não de i xa ri am pas sar a oca sião para di vi dir a
seu fa vor o bolo tri bu tá rio. Assim, a re for ma que de ve -
ria es tar cen tra da na sim pli fi ca ção da sis te má ti ca de
co bran ça do ICMS e na pror ro ga ção da CPMF e da
Des vin cu la ção das Re ce i tas da União (DRU) fi cou
des ca rac te ri za da. Ou “amons tren ga da”, como a de fi -
niu o se na dor Arthur Vir gí lio lí der do PSDB. 

Na ma dru ga da de quar ta para quin ta-fe i ra, a
apro va ção de emen das e des ta ques de in te res se de
São Pa u lo, Mi nas, Espí ri to San to e Rio de Ja ne i ro
acen deu o es to pim da re vol ta no Se na do. São Pa u lo
be ne fi ci ou-se com R$ 1,2 bi lhão como com pen sa ção
pela isen ção de ICMS na ven da de bens de ca pi tal. E
re giões po bres dos ou tros três Esta dos fo ram in clu í das 
na ju ris di ção do Fun do de De sen vol vi men to Re gi o nal,
cri a do para aju dar as Re giões Nor te e Nor des te. Na
quin ta-fe i ra, o se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães con -
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cla mou os se na do res das re giões mais po bres a re je i -
tar o tex to da Câ ma ra e iro ni zou: “Ago ra, Ipa ne ma e
Co pa ca ba na tam bém es tão no Nor des te. O mi la gre foi
con se gui do por Ro si nha e Ga ro ti nho, com a sin ce ri da -
de de sem pre.” O se na dor Tas so Je re is sa ti ob ser vou
que os Esta dos mais po bres per de rão ren da para os
Esta dos mais ri cos, gra ças a uma bar ga nha en tre a
go ver na do ra do Rio e o go ver no fe de ral: 

“Tra ta-se do fi si o lo gis mo mais cru el que te nho
vis to: tro car im pos tos por vo tos.”

Mas a re a ção mais for te – e a úni ca que pode ter 
con se qüên ci as sé ri as a pon to de com pro me ter o cro -
no gra ma do go ver no de apro va ção das re for mas –
veio do se na dor Arthur Vir gí lio. “Enquan to não hou ver 
ga ran tia ple na de que o pri vi lé gio re ce bi do pelo cen -
tro do País será de vol vi do, o par ti do (PSDB) não tem
mais com pro mis so com a re for ma da Pre vi dên cia.”
Embo ra o se na dor es te ja fa lan do do par ti do que tem
suas ba ses prin ci pa is em São Pa u lo e Mi nas, está ar -
man do o ce ná rio que o go ver no que ria evi tar des de o
en vio das re for mas ao Con gres so. Para os lí de res do
PSDB, PFL e PDT, a apro va ção da re for ma pre vi den -
ciá ria fica con di ci o na da à re je i ção das emen das da
Câ ma ra que re du zi ram a par te do Nor te e do Nor des -
te no bolo tri bu tá rio – e es ses par ti dos, ain da que di vi -
di dos, têm con di ções de obs tru ir a tra mi ta ção dos
dois pro je tos, no Se na do. 

O go ver no pa re ce ter per di do o pé e o rumo, nas
ne go ci a ções para ob ter quo rum para a apro va ção da
re for ma tri bu tá ria. Abriu a por ta para a vo ra ci da de fis -
cal dos go ver na do res e pre fe i tos, a pon to de já con ta -
bi li zar per das de re ce i tas da or dem de R$ 10 bi lhões
para Esta dos e mu ni cí pi os e já nin guém du vi da que a
re for ma, que de ve ria ser ne u tra, au men ta rá a car ga tri -
bu tá ria sem cri ar as con di ções de es tí mu lo para o ne -
ces sá rio au men to da pro du ção e do con su mo. Além
dis so, como es tão as co i sas, o Orça men to da União,
en vi a do ao Con gres so, é um pe da ço inú til de pa pel. As
mu dan ças apro va das até ago ra – e ain da fal ta vo tar 6
des ta ques e 12 emen das na Câ ma ra – al te ram subs -
tan ci al men te a re ce i ta e, ain da mais, as trans fe rên ci as
obri ga tó ri as para Esta dos e mu ni cí pi os. 

O pro je to de re for ma tri bu tá ria, como bem ob -
ser vou o se na dor Arthur Vir gí lio, se “amons tren gou”,
por que já nin guém mais se lem bra dos ob je ti vos de
seu en vio ao Con gres so. A úni ca ma ne i ra de im pe dir
que a re for ma one re ain da mais o con tri bu in te e crie
no vas di fi cul da des para o se tor pro du ti vo já foi su ge ri -
da pelo de pu ta do Del fim Net to e ra ti fi ca da, ago ra,
pelo go ver na dor Jar bas Vas con ce los, de Per nam bu -
co: des mem brar o pro je to, apro van do de ime di a to as
pror ro ga ções da CPMF e da DRU – es sen ci a is para o

fun ci o na men to do go ver no – e de i xar o res tan te para
ser dis cu ti do sem pres sa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A trans cri ção so li ci ta da por V. Exª, no bre Lí der,
será efe tu a da de acor do com o Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, ao no bre Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, V. Exª, esta Casa e o povo bra si le i ro
es tão acom pa nhan do a luta do Esta do do Espí ri to
San to, da so ci e da de ca pi xa ba, da OAB e das en ti da -
des ci vis con tra o cri me or ga ni za do. 

Ao en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so foi pe di da uma in ter ven ção no Esta do di an te do
agi gan ta men to das pro por ções da ação do cri me or -
ga ni za do na má qui na pú bli ca. Sua Exce lên cia, en tão,
cri ou uma mis são es pe ci al que o Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, por meio de seu Mi nis tro Már cio
Tho maz Bas tos, no va men te en fa ti zou man dan do
uma equi pe de Pro cu ra do res e de po li ci a is fe de ra is
para o Esta do do Espí ri to San to. Esse tra ba lho re sul -
tou na pri são de al guns Par la men ta res e na sus pen -
são do man da to de ou tros. Vá ri os Par la men ta res e
ex-ser vi do res do Go ver no do Esta do es tão com as
suas pri sões pre ven ti vas de cre ta das pela Jus ti ça Fe -
de ral.

Enten día mos que o cri me or ga ni za do ti nha le va -
do uma pu nha la da e es ta va re cu an do di an te da ação
da Jus ti ça. O Go ver na dor Pa u lo Har tung tem se es for -
ça do – pon do em ris co a pró pria vida – exi gin do das
for ças po li ci a is e dos Pro cu ra do res do Esta do uma
ação cons tan te con tra o cri me or ga ni za do. No en tan -
to, on tem des co bri mos que o cri me está mu i to mais
or ga ni za do do que su pú nha mos. 

Em uma con ven ção fan tas ma, sem con vo ca ção, 
o cri me or ga ni za do to mou de as sal to o PMDB do
Espí ri to San to. For mou uma exe cu ti va, Sr. Pre si den te, 
de te mer. O Pre si den te é o De pu ta do Mar ce li no Fra -
ga, que está sen do pro ces sa do seis ve zes, in clu si ve
por des vi os de fun dos do pró prio PMDB. O ou tro, que
deve ser o Vice-Pre si den te da Exe cu ti va, é o Pre fe i to
Gu e ri no Za non. S. Exª so fre a gra ve acu sa ção de,
como pre fe i to, li be rar ver bas para a fa cul da de da qual
é dono, no Mu ni cí pio de Li nha res. Dois Par la men ta res 
do PMDB, De pu ta dos Esta du a is, ti ve ram o man da to
sus pen so, es tão com suas pri sões pre ven ti vas de cre -
ta das. Os dois são mem bros da Exe cu ti va do PMDB
que o cri me or ga ni za do co lo cou para di ri gir o nos so
Par ti do. Um se nhor cha ma do Wil son Rese, pro ces sa -
do por des vio de ma te ri al na Se cre ta ria de Edu ca ção,
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foi o Se cre tá rio-Ge ral do Par ti do na con ven ção clan -
des ti na efe tu a da on tem.

Tudo co me çou há quin ze dias, no bal neá rio ca -
pi xa ba de Ja ca ra í pe, quan do o ex-Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va, que ago ra está pre so – foi
pre so há uma se ma na – par ti ci pou de uma re u nião
com al guns pró ce res do PMDB. Lá, pre pa ra ram a to -
ma da do Par ti do. O PMDB, que têm ex ce len tes pre fe i -
tos, gran des ve re a do res, boas li de ran ças po lí ti cas, fi -
cou em uma si tu a ção di fí cil. Ima gi no o que es ses pre -
fe i tos, na cam pa nha para ele i ção ou re e le i ção mu ni ci -
pal, vão fa zer com esse mon te de gen te de com por ta -
men to ruim, li ga do ao cri me or ga ni za do, à fren te do
pa lan que.

Os bons e os ho nes tos co me çam a de ban dar e
a de i xar o Par ti do. Hoje, apren di uma pa la vra nova.
Um pre fe i to me li gou di zen do que o PMDB se trans -
for mou num va lha cou to do cri me or ga ni za do. Fui ao
di ci o ná rio e des co bri que va lha cou to, uma pa la vra
que eu nun ca ha via es cu ta do, sig ni fi ca re fú gio. E
como te nho medo de per ten cer ao va lha cou to di an te
dos fa tos que ocor re ram on tem! Nas pro xi mi da des da
con ven ção, ha via mu i tos car ros com pla ca de Cu ri ti ba 
e do Rio de Ja ne i ro e os ser vi ços de in for ma ção da
po lí cia não de tec ta ram es tar es sas pes so as hos pe -
da das em ho téis, por tan to, elas não que ri am se iden -
ti fi car. Per ce be mos que está em an da men to um mo vi -
men to na ci o nal. E é bom ad ver tir os par ti dos po lí ti cos
que o cri me or ga ni za do co me ça, de po is de mi grar um 
cer to do tem po para o Ju di ciá rio, a ten tar fa zer seus
ten tá cu los pe ne tra rem na po lí ti ca.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, on tem mes mo a
ex-De pu ta da Rita Ca ma ta, que foi a can di da ta do
PMDB à Vice-Pre si dên cia da Re pú bli ca, se des fi li ou
do Par ti do em Vi tó ria. E es tou co mu ni can do à Mesa a
mi nha des fi li a ção tam bém do PMDB nes te mo men to,
por meio des ta car ta que en ca mi nho à Mesa.

É com pe sar que faço essa op ção de de i xar um
Par ti do ao qual du ran te anos ser vi, onde du ran te
anos fiz gran des ami za des, um Par ti do pelo qual lu tei
e cuja ban de i ra car re guei sua ban de i ra. Não pos so
car re gá-la ago ra que está cons pur ca da pela pre sen -
ça de gen te de pas sa do pou co re co men dá vel. Vai ser
uma pena: com a Exe cu ti va for ma da on tem de as sal -
to, quan do che ga rem as ele i ções mu ni ci pa is, para se
fa zer uma Ata do Par ti do, te re mos que re co lher as si -
na tu ras nas pri sões. Foi uma con ven ção clan des ti na
e po de ria ser anu la da, mas eu pre fi ro en tre gar a ban -
de i ra e de i xar o Par ti do, até por te mer pela mi nha vida 
e dos meus fa mi li a res. 

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – No bre Se na dor Ger son Ca ma ta, a co mu ni ca -

ção fe i ta por V. Exª terá efe i to após a pu bli ca ção, de
acor do com o Re gi men to Inter no.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ger son Ca -
ma ta, 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. Hé lio Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te,

Se nhor Pre si den te

Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a par tir
des ta data me des fi li ei do PMDB não in te gran do
mais a ban ca da do Par ti do nes ta Casa.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Por per mu -
ta com o Se na dor Au gus to Bo te lho, con ce do a pa la -
vra ao ilus tre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho à tri bu na hoje para co men tar as pec tos de uma
ma té ria pu bli ca da nes te do min go pelo Cor re io Bra zi -
li en se. O jor nal é im por tan te, as sim como é a ma té ria. 
Vou pro cu rar ater-me aos as pec tos que con si de ro po -
si ti vos em uma ma té ria que pode ser con si de ra da ex -
tre ma men te ne ga ti va do pon to de vis ta da uti li za ção
dos re cur sos pú bli cos nas di ver sas áre as do País.

Sr. Pre si den te, gra da ti va men te, com o pas sar
dos anos, hou ve um apri mo ra men to, um aper fe i ço a -
men to no que diz res pe i to aos gas tos pú bli cos no
País. Deu-se um gran de avan ço com a Lei Ca ma ta,
fa mo sa por li mi tar gas tos com o fun ci o na lis mo pú bli -
co, per mi tin do aos Esta dos mais re cur sos para in ves -
ti men tos. Hou ve a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, as
emen das cons ti tu ci o na is que vin cu la ram re cur sos a
se rem gas tos na edu ca ção e na sa ú de. De po is, o pro -
ces so de pri va ti za ção, por mais dis cu ti do que pos sa
ser, per mi tiu um gran de avan ço, por exem plo, nas te -
le co mu ni ca ções. É ain da re cen te na me mó ria da po -
pu la ção bra si le i ra que uma li nha de te le fo ne ti nha que 
ser de cla ra da como um bem no Impos to de Ren da - e
como era di fí cil, Sr. Pre si den te, con se guir esse be ne -
fí cio, uma sim ples li nha te le fô ni ca, era re al men te um
sa cri fí cio. E hoje es ta mos ven do as te le co mu ni ca ções 
avan ça rem mu i to nes te País.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 16 27131    561ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de pres tar uma ho -
me na gem ao Tri bu nal de Con tas da União. A ma té ria
do Cor re io Bra zi li en se a que me re fe ri traz a pre o cu -
pa ção da equi pe jor na lís ti ca des se im por tan te jor nal
so bre o en vio da peça or ça men tá ria a esta Casa.
Ana li sa da a peça, des ta ca o Cor re io Bra zi li en se que 
73 obras, que fo ram ob je to de do ta ções or ça men tá ri -
as por par te da União, es tão ins cri tas como obras
com in dí ci os de ir re gu la ri da des. 

E aí que ro che gar, Sr. Pre si den te, a esse me ca -
nis mo de sen vol vi do com o in ten so re la ci o na men to da 
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção des tas Ca sas – já que a Co mis são é
mis ta, in te gra da pe los Srs. e Srªs De pu ta dos e pe los
Srs. e Srªs Se na do res. Ao lon go dos anos fo mos aper -
fe i ço an do um me ca nis mo que re sul ta, anu al men te,
por par te do Tri bu nal de Con tas da União, na emis são
de re la tó rio que lis ta as obras com in dí ci os de ir re gu -
la ri da des, obras com ir re gu la ri da des já apon ta das e
obras com ir re gu la ri da des gra ves. A par tir do mo men -
to em que uma obra cons ta des se re la tó rio, a Co mis -
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li -
za ção tem ado ta do a pra xe de cor tar os re cur sos para 
es pe rar, in clu si ve dan do a opor tu ni da de para o Esta -
do, para o ente fe de ra do, seja qual for, pro cu rar sa nar
aqui lo que foi le van ta do pelo Tri bu nal de Con tas da
União, para que a obra pos sa vir a ter, no va men te, re -
cur sos or ça men tá ri os pre vis tos.

Den tre es sas obras ins cri tas, que es tão apon ta -
das pela ma té ria do Cor re io Bra zi li en se, es tão obras 
para o Orça men to de 2004, es tão, de nor te a sul, lis ta -
das obras como res ta u ra ção de ro do vi as, ir ri ga ção,
me trôs, den tre ou tros ti pos.

Te nho dis cu ti do mu i to, prin ci pal men te por sua
im por tân cia, a ques tão do trans por te flu vi al, do trans -
por te por hi dro vi as nes te País.

É sa bi do por to dos que o To can tins é um dos
rios de ma i or po ten ci al de apro ve i ta men to hi dre lé tri co 
nes te País. Nele já te mos cons tru í das as usi nas de
Tu cu ruí, no ex tre mo-nor te do rio, a usi na Luís Edu ar -
do Ma ga lhães, em solo to can ti nen se, a usi na de
Cana Bra va, no Esta do de Go iás, a usi na de Ser ra da
Mesa e te mos em an da men to a obra da usi na hi dre lé -
tri ca de Pe i xe e a pre vi são de cons tru ção de mais cin -
co ou tras usi nas hi dre lé tri cas só no rio To can tins, no
Esta do do To can tins, uma de las na di vi sa com o Ma -
ra nhão.

Den tre es sas obras, te nho des ta ca do, uma vez
que já está con clu í da, com gran de êxi to, em três anos
e três me ses, a usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães, que já 
trans for ma o To can tins em ex por ta dor de ener gia, a

im por tân cia de con clu ir mos a obra da eclu sa nes sa
usi na hi dre lé tri ca, pois essa eclu sa per mi ti rá ao País
se te cen tos qui lô me tros de na ve ga ção. Por tan to, é
uma obra im por tan tís si ma, não ape nas em âm bi to re -
gi o nal, por que pos si bi li ta rá o es co a men to de toda a
soja pro du zi da em Mato Gros so, no oes te da Ba hia,
em To can tins e no nor te de Go iás, as prin ci pa is re -
giões pro du to ras de grãos des te País, sen do o Mato
Gros so, sem dú vi da al gu ma, o ma i or. O To can tins, a
Ba hia, o Ma ra nhão, com o seu pro gra ma Pro de cer,
que tam bém te mos no Esta do de To can tins, são no -
vas áre as de cer ra do que es tão pro du zin do gran des
quan ti da des de soja, que nos per mi tem vis lum brar a
pos si bi li da de de ser mos o ma i or pro du tor de soja do
mun do.

E qual é a di fi cul da de que en fren ta mos, prin ci -
pal men te nes sa re gião, tão ca ren te de in fra-es tru tu -
ra? A con clu são das obras da fer ro via Nor te-Sul e das 
hi dro vi as. Estas, por sua vez, de pen dem fun da men -
tal men te da cons tru ção das eclu sas nas usi nas hi dre -
lé tri cas. O ide al, Sr. Pre si den te, se ria que ne nhu ma
hi dre lé tri ca nova fos se cons tru í da sem a cons tru ção
ime di a ta de uma eclu sa. No caso da usi na Luís Edu -
ar do Ma ga lhães, ti ve mos o avan ço da cons tru ção da
usi na hi dre lé tri ca e es ta mos ago ra com essa obra em
an da men to.

Sr. Pre si den te, que ro re lem brar as pa la vras do
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, quan do da sua
pas sa gem pelo To can tins, ain da na cam pa nha ele i to -
ral. Dis se Sua Exce lên cia: “A pior obra é a obra pa ra li -
sa da, é a obra que cus ta mais caro, é a obra que ma i -
or pre ju í zos gera aos co fres pú bli cos”.

Sr. Pre si den te, te mos, na usi na hi dre lé tri ca Luís
Edu ar do Ma ga lhães, em an da men to a obra da eclu sa 
do La je a do. É uma obra que, diga-se de pas sa gem,
não tem ne nhum pro ble ma de ca rá ter am bi en tal e
não apre sen ta qual quer in dí cio de ir re gu la ri da de. Ao
con trá rio, é uma obra que está pron ta para ser re i ni ci -
a da, a par tir do mo men to em que haja re cur sos ins cri -
tos no Orça men to da União.

Para nos sa sur pre sa, não veio do Mi nis té rio dos
Trans por tes ne nhum cen ta vo para a eclu sa do La je a -
do, na usi na hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga lhães,
para o exer cí cio de 2004.

Não que ro aqui me co lo car con tra ri a men te à
eclu sa de Tu cu ruí, no Esta do do Pará. Ela tam bém é
im por tan te. É bem ver da de que vai ser mu i to me nos
na ve gá vel do que a eclu sa de La je a do, na usi na Luís
Edu ar do Ma ga lhães, que está a ses sen ta qui lô me tros 
ao nor te de Pal mas e que vai per mi tir, com a sua con -
clu são, se te cen tos qui lô me tros de na ve ga ção por
esse im por tan te rio. 
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O Bra sil in te i ro co nhe ce, Sr. Pre si den te, os pro -
ble mas da ro do via Be lém-Bra sí lia, me mo rá vel cons -
tru ção ini ci a da por Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra,
tal vez o ma i or de to dos os Pre si den tes da Re pú bli ca
des te País. O mes mo que teve a co ra gem de tra zer a
ca pi tal para Bra sí lia teve a co ra gem de en xer gar um
Bra sil ma i or, um Bra sil das Tor de si lhas di vi di do an tes
mes mo do seu des co bri men to, e que res ta, até os
dias de hoje, ocu pa do de for ma ab so lu ta men te des -
van ta jo sa para a nos sa po pu la ção.

Te mos uma gran de con cen tra ção de pes so as
no cen tro-sul, no su des te bra si le i ro, o que agra va os
pro ble mas so ci a is. Mas te mos essa am pla pers pec ti -
va, essa gran de pos si bi li da de de ocu par me lhor o ter -
ri tó rio bra si le i ro, o que so men te ocor re rá se fi zer mos
a in fra-es tru tu ra bá si ca, tema so bre o qual eu te nho
de ba ti do nes ta tri bu na e para o qual eu te nho pe di do
a aten ção das au to ri da des, como a do Mi nis tro
Ander son Ada u to, com quem já es ti ve mos por mais
de sete ve zes, jun ta men te com toda a Ban ca da do To -
can tins: o Go ver na dor, os três Se na do res e os oito
De pu ta dos Fe de ra is. Por tan to, toda a Ban ca da ele -
geu como pri o ri da de para o de sen vol vi men to do To -
can tins a con clu são das obras da eclu sa do La je a do.

Para nos sa sur pre sa, no Orça men to de 2004
es tão cons tan do aqui R$ 70 mi lhões para a eclu sa de
Tu cu ruí. Ela é uma das obras ins cri tas, que apre sen ta
in dí ci os gra ves de ir re gu la ri da des. O que ocor re rá? A
Co mis são de Orça men to, com o bom sen so que tem
tido para não de i xar ins cri tos re cur sos para obras
com ir re gu la ri da des, ob vi a men te, cor ta rá e re a lo ca rá
os re cur sos. É esse o tra ba lho que pre ten de fa zer a
Ban ca da de re pre sen tan tes do Esta do do To can tins
nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, que ro des ta car esse tra ba lho,
fru to da sim bi o se, do en ten di men to e do es for ço re cí -
pro co en tre os téc ni cos do Tri bu nal de Con tas da
União e de to dos os seus Mi nis tros, na pes soa do seu
atu al Pre si den te, o nos so ex-co le ga, Val mir Cam pe lo,
e tam bém do ex-De pu ta do Fe de ral Hum ber to Sou to.
Ci tan do os dois, cito to dos os de ma is in te gran tes da -
que la Cor te.

Espe ci al men te, des ta co, na ma té ria pu bli ca da
no Cor re io Bra zi li en se, co men tá rio do Pro cu ra -
dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co no Tri bu nal de Con tas
da União, o Pro cu ra dor Lu cas Fur ta do, que diz: “De -
vem-se ren der mé ri tos ao Con gres so por ter ado ta do
a lis ta de obras ir re gu la res como um fil tro obri ga tó rio
na apro va ção do Orça men to”.

E se gue a ma té ria: “Se gun do ele, como a fis ca li -
za ção do TCU é anu al, di fi cil men te se re pe ti rão pre ju -
í zos acu mu la dos em gran des pro je tos. Além dis so, o

TCU tem pro cu ra do fis ca li zar gran des pro je tos ain da
na fase da con cor rên cia”. Ou seja, an tes de tudo, é
um tra ba lho pre ven ti vo, um tra ba lho ex tra or di ná rio.

Qu e ro pres tar aqui uma ho me na gem ao Pro cu -
ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co no Tri bu nal de Con -
tas da União, Sr. Lu cas Fur ta do, e de vol ver a S. Exª a
re fe rên cia que fez ao Con gres so, de que, se gun do
pa la vras do no bre Pro cu ra dor, deve-se mé ri to ao
Con gres so por ter ado ta do a lis ta. Re tri buo aqui des ta 
tri bu na: de vem-se mé ri tos ao Tri bu nal de Con tas da
União por ter ela bo ra do a lis ta, sem pre ou vin do a Co -
mis são de Orça men to, como eu dis se, nes se pro ces -
so de in ter câm bio, nes sa tro ca de in for ma ções.

É im por tan te tam bém des ta car que, uma vez
ins cri ta como obra ir re gu lar, ela não fica de fi ni ti va -
men te eli mi na da, ou seja, im pos si bi li ta da de re ce ber
re cur sos. Não. Abrem-se pra zos, são fe i tas ins pe to ri -
as, aos ges to res das uni da des res pec ti vas são so li ci -
ta das ex pli ca ções re la ti vas à obra, para que se jam
sa na das as ir re gu la ri da des. Mas é im por tan te se di -
zer que no vos re cur sos não são des ti na dos a ne nhu -
ma des sas obras an tes de se rem sa na dos os ví ci os
apon ta dos pelo Tri bu nal de Con tas da União e ado ta -
dos pela Co mis são Mis ta de Orça men to. É um gran de 
avan ço, Sr. Pre si den te!

Apro ve i to esta opor tu ni da de para di zer – até
para tran qüi li zar a po pu la ção – que como a ma té ria
cita que “Go ver no pre vê para 2004 des pe sas de
R$345 mi lhões com obras que, se gun do o TCU, têm
in dí ci os de pro ble mas gra ves na apli ca ção de re cur -
sos pú bli cos”, os pro je tos são can di da tos à te sou ra
dos Par la men ta res. Ou seja, en ten do ser esta uma
ma té ria ex tre ma men te im por tan te, por que ela apon -
ta, além dos as pec tos do Tri bu nal de Con tas da
União, a res pon sa bi li da de que tem tido a Co mis são
de Orça men to, in te gra da por vá ri os Srs. Se na do res e
De pu ta dos Fe de ra is, sem pre pre si di da por um De pu -
ta do Fe de ral e re la ta da por um Se na dor ou vice-ver -
sa, mas com o cu i da do de exa mi nar o an da men to de
obra por obra, para que a União e ne nhum Esta do so -
fra pre ju í zo e para que obra com ir re gu la ri da de não
seja con tem pla da com re cur sos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, que ro apro ve i tar para di zer que
es pe ro que to das as ir re gu la ri da des apon ta das na
obra da eclu sa de Tu cu ruí, no Esta do do Pará, se jam
sa na das. Essa obra é tam bém im por tan te, mas, sem
dú vi da ne nhu ma, quem co nhe ce o mapa da pro du ção 
bra si le i ra, a ge o gra fia e a agri cul tu ra não do To can -
tins, mas do gran de cen tro do cer ra do bra si le i ro, que
se des ta ca pela pos si bi li da de de ser o ma i or pro du tor
de soja do mun do, sabe que está em an da men to na
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re gião a obra da Usi na Hi dre lé tri ca Luiz Edu ar do Ma -
ga lhães, a po pu lar Usi na do La je a do.

Te mos, para este ano – esse foi um tra ba lho da
Ban ca da do Esta do do To can tins –, R$41,4 mi lhões,
que não fo ram em pe nha dos nem pa gos. Por tan to, a
obra está pa ra li sa da. Essa é uma obra que já teve três 
mil ope rá ri os. Re i ni ci ar essa obrar é ge rar, de ime di a -
to, três mil no vos em pre gos di re tos, sem fa lar no gran -
de sal to de qua li da de que va mos dar com a mu dan ça
do trans por te, que hoje é ro do viá rio, caro, in viá vel.
Esse trans por te atu al en ca re ce os pro du tos bra si le i -
ros, prin ci pal men te os to can ti nen ses, já que es ta mos
dis tan tes mais de mil qui lô me tros do Por to de Ita qui,
do Ma ra nhão. Che gan do a esse por to, es ta re mos
mais pró xi mos dos mer ca dos nor te-ame ri ca no e eu -
ro peu.

O Por to de Ita qui ain da é su bu ti li za do. Te mos a
pos si bi li da de de uti li zar um trans por te in ter mo dal: por 
meio da Hi dro via do To can tins, che gar até o ter mi nal
da Fer ro via Nor te-Sul, o que vai ba ra te ar em mais de
US$30.00 a to ne la da da soja bra si le i ra. Aí, sim, se re -
mos com pe ti ti vos.

Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção para essa im -
por tan te ma té ria. Ela não me pa re ce mais uma ma té -
ria de es cân da lo. Ao con trá rio, le van ta qua is são as
obras com in dí ci os de ir re gu la ri da de, des ta ca o tra ba -
lho do Tri bu nal de Con tas da União e tam bém da Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção – a mes ma co mis são que já foi ob je to, num
pas sa do não mu i to dis tan te, de mu i tas crí ti cas e pro -
ble mas, com cas sa ções de man da tos, e de no tí ci as
al ta men te ne ga ti vas para este Con gres so Na ci o nal.

Vi ve mos no vos tem pos, em que a união de es -
for ços do Tri bu nal de Con tas da União e da Co mis são
Mis ta de Pla nos Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
pro duz bons e efi ca zes re la tó ri os, que im pe dem o
des per dí cio dos re cur sos pú bli cos.

Por tan to, ao fi na li zar as mi nhas pa la vras, que ro
pa ra be ni zar o Tri bu nal de Con tas da União, na pes -
soa do gran de Pre si den te Val mir Cam pe lo, do ex-Pre -
si den te Hum ber to Sou to, do Pro cu ra dor-Ge ral do Mi -
nis té rio Pú bli co, na que la Casa, Lu cas Fur ta do, e to -
dos os seus de ma is con se lhe i ros e téc ni cos. Não po -
de mos di zer que o TCU as ses so ra os tra ba lhos do
Con gres so Na ci o nal. Tra ta-se de uma Casa de mu i to
res pe i to e im por tân cia, que, sem dú vi da ne nhu ma,
tem sido ze lo sa e ci o sa da boa apli ca ção dos re cur -
sos pú bli cos.

Sr. Pre si den te, como me res tam dois mi nu tos,
que ro ma ni fes tar o meu re co nhe ci men to e o meu or -
gu lho com re la ção aos ín di ces ob ti dos pelo jo vem Go -
ver na dor Mar ce lo Mi ran da em uma pes qui sa re a li za -

da na ci o nal men te pelo Insti tu to Bras mar ke ting, que
atri bui ao Go ver na dor do Esta do de To can tins 86% de 
apro va ção en tre os cin co me lho res Go ver na do res do
País. Em vá ri os itens, Mar ce lo Mi ran da é apon ta do
como se gun do, ter ce i ro, ora como pri me i ro. Numa
mé dia ge ral, ter mi na en tre os cin co me lho res Go ver -
na do res do País. Den tre eles, Sr. Pre si den te, está fi -
gu ran do nes ta lis ta em pri me i ro lu gar o jo vem Go ver -
na dor Edu ar do Bra ga, do Esta do do Ama zo nas.

Sr. Pre si den te, não que ro di zer com isso que
seja a ida de o fa tor mais im por tan te en tre os Go ver -
na do res mais apro va dos, como Jor ge Vi a na, Mar ce lo
Mi ran da, Ge ral do Alki min, Pa u lo Har tung, mas digo
com or gu lho que são ex-in te gran tes des tas Ca sas.
Edu ar do Bra ga foi meu co le ga como De pu ta do Fe de -
ral; Ger ma no Ri got to foi meu co le ga como De pu ta do
Fe de ral; Pa u lo Har tung foi meu co le ga na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral.

Cum pri men to es ses Go ver na do res pe los re sul -
ta dos ob ti dos nes sa pes qui sa, par ti cu lar men te o meu 
que ri do e jo vem Go ver na dor, de 40 anos de ida de,
Mar ce lo Mi ran da, pe los seus 86% de apro va ção na
pes qui sa.

Po rém, a pes qui sa mais im por tan te é a cons ta -
ta ção de que o Esta do do To can tins se gue fir me nos
ru mos do de sen vol vi men to e do pro gres so. É o Esta -
do da li vre ini ci a ti va e da jus ti ça so ci al. O Esta do do
To can tins pres ti gia a ci da da nia e o pro gres so sob a
óti ca des sa nova ad mi nis tra ção que se ins ta lou com a 
che ga da de Mar ce lo Mi ran da, ven ce dor das ele i ções
de 2002, ao lado dos Se na do res Le o mar Qu in ta ni lha
e João Ri be i ro.

Era o ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Na se -

qüên cia, pas so a pa la vra ao ilus tre Se na dor Pa u lo
Paim, do Rio Gran de do Sul, 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. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Se na dor Hé lio Cos ta, Srªs e Srs. Se na do -
res, uso a pa la vra para re gis trar que, nes se fim de se -
ma na, re pre sen tei o Se na do da Re pú bli ca na Con fe -
rên cia Esta du al do Tra ba lho, re a li za da no Rio Gran de
do Sul.

Sr. Pre si den te, para mim foi mu i to im por tan te
per ce ber que, tan to na Con fe rên cia Esta du al do Tra -
ba lho quan to no Fó rum Na ci o nal do Tra ba lho, pre va -
le ce uma mu dan ça que con si de ro mu i to po si ti va para
os tra ba lha do res.
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Alguns ima gi na vam que esse de ba te ca mi nha -
ria no va men te para a re ti ra da de di re i tos como o dé ci -
mo ter ce i ro sa lá rio, fé ri as e ho ras-ex tras, mas não é o
que se nota. Pelo con trá rio: a Con fe rên cia Esta du al
do Tra ba lho, ocor ri da no Rio Gran de do Sul, por una -
ni mi da de, de fi niu que um dos ca mi nhos para com ba -
ter o de sem pre go é a re du ção de jor na da de 44 para
40 ho ras se ma na is.

De mons tro mi nha ale gria, Se na dor Mão San ta,
por ter tra ba lha do du ran te de zes se is anos, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos, le van do essa ban de i ra. Há uma
PEC en ca mi nha da por mim e pelo De pu ta do Iná cio
Arru da que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral, re du zin do a
jor na da de tra ba lho de 44 para 40 ho ras se ma na is
sem re du ção de sa lá rio. Essa foi tam bém uma das pri -
me i ras pro pos tas que apre sen tei no Se na do Fe de ral,
logo que che guei a esta Casa.

Sr. Pre si den te, ao mes mo tem po em que de -
mons tro mi nha sa tis fa ção com esse en ca mi nha men -
to do Fó rum Na ci o nal e da Con fe rên cia Esta du al, per -
ce bo que ca mi nha com tran qüi li da de ou tra po si ção
que te nho de fen di do. Fa re mos, sim, mu dan ça no
cam po sin di cal as se gu ran do a li ber da de e a au to no -
mia, mas sem al te rar o art. 8º da Cons ti tu i ção, que, de 
1986 a 1988, tive a ale gria de re di gir com o fa le ci do
Go ver na dor Má rio Co vas, além de Ulysses Gu i ma -
rães, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e Olí vio
Du tra.

Sr. Pre si den te, vejo que os prin ci pa is jor na is
des te fim de se ma na si na li zam que uma for ma de
com ba ter o de sem pre go é me lho rar a ren da do povo
bra si le i ro. Se con se guir mos fa zer com que o nos so
povo te nha um sa lá rio me lhor, re a ti va re mos o mer ca -
do in ter no e, con se qüen te men te, as pes so as com pra -
rão mais e pro du zi rão mais. Então, mais em pre gos
se rão ge ra dos.

Gos ta ria ain da de di zer, Sr. Pre si den te, que,
para mim, foi mu i to im por tan te a de ci são to ma da pelo
Go ver no Lula, me di an te de cre to as si na do pelo Mi nis -
tro Ber zo i ni – no va men te des ta co esse as sun to que já 
co men tei ou tro dia –, de as se gu rar àque le tra ba lha -
dor que atua em área in sa lu bre, pe no sa ou pe ri cu lo sa 
uma com pen sa ção pela con di ção de vida e de sa ú de
ge ra da por exer cer ati vi da de em si tu a ções que pre ju -
di cam seu nú me ro de anos de vida. Então, para cada
dez anos em que atu ar em área in sa lu bre, pe no sa ou
pe ri cu lo sa, esse tra ba lha dor con ta rá 14 anos – ou
seja, se rão so ma dos 40% para efe i to de apo sen ta do -
ria. Esse de cre to do Pre si den te Lula be ne fi ci a rá de
ime di a to 155.000 tra ba lha do res. Alguns in clu si ve es -
ta vam com pen dên cia na Jus ti ça.

Sr. Pre si den te, para con clu ir, re gis tro que hoje o
Rio Gran de do Sul está em fes ta por que o Grê mio,
clu be de re no me na ci o nal e in ter na ci o nal, com ple ta
cem anos. Em 15 de se tem bro co me mo ra-se o cen te -
ná rio da fun da ção do Grê mio. Re su mo mi nha ho me -
na gem nes tas pa la vras: a his tó ria do Grê mio, ini ci a da
no dia 15 de se tem bro de 1903, quan do um gru po de
co mer ci an tes as si nou a ata de fun da ção do clu be,
pode ser con ta da em nú me ros. Fo ram 33 tí tu los ga ú -
chos, qua tro Co pas do Bra sil, dois Cam pe o na tos Bra -
si le i ros, duas Co pas Li ber ta do res da Amé ri ca, uma
Re co pa e um tí tu lo mun di al.

Faço o des ta que, numa ho me na gem ao Grê mio, 
como fa ria ao Inter, até por que, na ver da de, como V.
Exª sabe, Sr. Pre si den te, sou tor ce dor mes mo é do
Ca xi as, clu be da ci da de onde nas ci.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
o Sr. Hé lio Cos ta, 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. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, pre ten do fa zer uma co mu ni ca ção ur gen te,
em nome do PFL, se pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta, por per mu ta com a
Se na do ra Lú cia Vâ nia. Logo em se gui da, será aten di -
da a so li ci ta ção do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa da, a
Argen ti na con se guiu uma gran de vi tó ria nas ne go ci a -
ções que vi nha fa zen do há vá ri os me ses com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. Todo o cré di to foi para o
Pre si den te Nés tor Kir chner, por que con du ziu es ses
en ten di men tos de uma for ma fir me, dura e, so bre tu -
do, al ta ne i ra, mos tran do que o povo ar gen ti no está
de ci di do a tra ba lhar pela re cu pe ra ção do país. A po si -
ção do Pre si den te foi tão fir me, que on tem con se guiu
vi rar a ele i ção mu ni ci pal em Bu e nos Ai res. O can di da -
to da opo si ção, Ma u ri cio Ma cri, que já es ta va com o
pri me i ro tur no ven ci do, aca bou per den do on tem o se -
gun do tur no, sur pre en den te men te, para o can di da to
do Pre si den te, Aní bal Ibar ra. 

Estou fa zen do essa ob ser va ção, Sr. Pre si den te,
por que o Bra sil está numa po si ção di fe ren te. O Bra sil
nun ca se de i xou che gar à si tu a ção a que che gou a
Argen ti na nos úl ti mos me ses, a pon to de, há duas se -
ma nas, cor rer o ris co dar o ca lo te no Fun do Mo ne tá rio 
Inter na ci o nal.
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O Bra sil, nes tes pri me i ros oito me ses do Go ver -
no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, con se guiu
a cre di bi li da de in ter na ci o nal, con se guiu re du zir o ris -
co País de 2.400 pon tos para 640 pon tos e hoje con -
se guiu tra zer de vol ta os in ves ti do res de lon go pra zo,
não aque les que vêm ape nas para se apro ve i ta rem
de uma taxa de ju ros sur pre en den te men te me lhor do
que em qual quer ou tro lu gar do mun do, mas aque les
in ves ti do res que vêm para re al men te fi car, cri ar em -
pre gos, fa zer fun ci o nar, ge rar e aque cer a nos sa eco -
no mia. 

O Bra sil con se gue, nes tes pri me i ros oito me ses,
a cre di bi li da de in ter na ci o nal, o res pe i to da co mu ni da -
de in ter na ci o nal. Por essa ra zão, é tão im por tan te fa zer 
essa cor re la ção, por que ago ra, quan do es ta mos pres -
tes a re fa zer o acor do Bra sil–Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal, o Bra sil pode dar-se ao luxo de di zer que não
tem in te res se de fa zer, nes te mo men to, a re no va ção
do acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Não é ne ces sa ri a men te essa a ne ces si da de
que exis te no mo men to, por que o Bra sil está ago ra
numa po si ção de for ça para ne go ci ar, para fa zer re al -
men te um ajus te que não seja tão duro como foi no
pas sa do esse acor do com o FMI. Na ver da de, nos úl -
ti mos anos, mais de dez anos, o Bra sil vem, em to dos
os anos, na de pen dên cia de acer tar e fe char o acor do 
com o FMI. Caso con trá rio, en tra ria em co lap so a sua
eco no mia e os nos sos in ves ti do res de sa pa re ce ri am.
O Bra sil cor ria to dos es ses ris cos. Não cor re mais!

Ago ra, o Bra sil pode ne go ci ar, par tin do do pres -
su pos to de que não pre ci sa as si nar um novo acor do.
O Bra sil não tem ne ces sa ri a men te de fa zer um acor -
do com o FMI. Pode-se dar a esse luxo! De ve mos até
fa zer, por que vai ga ran tir ao País re cur sos em qual -
quer cir cuns tân cia, prin ci pal men te para emer gên ci as, 
quan do po de rá sa car o que tem di re i to no Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal. Mas não pre ci sa fazê-lo! E, por
não pre ci sar re fa zer o acor do, o Bra sil vai apro ve i tar a
mes ma se ri e da de com que o Pre si den te Lula con du -
ziu as ações, nes tes oito me ses, para fa zer a re cu pe -
ra ção da eco no mia. O Bra sil vai po der ago ra dis cu tir
em alto ní vel com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Ou seja, as im po si ções que exis tem no atu al con tra to
têm de ser re ne go ci a das, a co me çar pelo en ges sa -
men to de to das as ne go ci a ções, en ges sa men to fe i to
pelo art. 35 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que
im pe de o pró prio Go ver no de in ves tir, que im pe de os
Esta dos de re ne go ci a rem suas dí vi das e que im pe de
as ci da des de con tra í rem o fa mo so e co nhe ci do em -
prés ti mo com o BNDES para sa ne a men to bá si co.
Isso ocor re por que o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal
en ten de que in ves ti men tos em sa ne a men to, em ha bi -

ta ção e em li nhas de trans mis são de com pa nhi as
ener gé ti cas es ta ta is são con si de ra dos dé fi cit pú bli co.
Por se tra tar de dé fi cit pú bli co, es ses in ves ti men tos
con tam con tra o Bra sil no mo men to de qual quer en -
ten di men to ou ajus te que pas se pelo acor do do FMI.

Ora, Sr. Pre si den te, se uma es ta tal mo de lo,
como a Ce mig ou a Com pa nhia Ener gé ti ca do Pa ra -
ná, ne ces si ta de uma nova em pre sa ou de uma in ter -
ven ção ime di a ta em li nhas de trans mis são, não pode
fa zer esse in ves ti men to por ser con si de ra do dé fi cit
pú bli co. Não po de mos fa zer in ves ti men to na ener gia
que se pre ci sa le var ao Je qui ti nho nha ou ao nor te de
Mi nas Ge ra is, a fim de que aque la re gião se de sen -
vol va, por que não po de mos in ves tir em li nhas de
trans mis são. Da mes ma for ma, as em pre sas es ta ta is
e até mu ni ci pa is com di re i to a con se guir re cur sos
para sa ne a men to não po dem fa zer em prés ti mos, pois 
sa ne a men to, como tipo de in ves ti men to, é dé fi cit pú -
bli co e está cer ta men te amar ra do, en ges sa do pelo
art. 35 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, que vai
tam bém im pe dir que as ci da des, os Esta dos fa çam
esse tipo de em prés ti mo, esse tipo de tran sa ção fi -
nan ce i ro-co mer ci al.

Ora, Sr. Pre si den te, é la men tá vel que isso ocor ra
com um país como o nos so, onde 60% das re si dên ci as,
prin ci pal men te as do in te ri or, ain da não dis põem de es -
go to, ain da não têm como des pe jar o seu es go to. Toda
ci da de do in te ri or de meu Esta do que vi si to tem esse
pro ble ma, ci da de de 100, 200 mil ha bi tan tes.

A re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri zon te tem
mais de qua tro mi lhões de ha bi tan tes; mas só no ano
pas sa do foi ina u gu ra da a pri me i ra es ta ção de tra ta -
men to de es go to da ca pi tal mi ne i ra. Antes, até o ano
pas sa do, o es go to de toda a Belo Ho ri zon te era des -
pe ja do no rio Arru das, que de sa gua va no rio das Ve -
lhas, que aca ba va no rio São Fran cis co, po lu in do to -
das as re giões por onde pas sa o gran de rio.

Infe liz men te, essa é a si tu a ção que es ta mos vi -
ven do. E não po de mos fa zer in ves ti men tos, por que
es ta mos amar ra dos à Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal, a seu art. 35 – e o FMI in sis te que não po de mos
de sa mar rar.

O mes mo ocor re com a ha bi ta ção, que tam bém
é con si de ra da pelo FMI, em seu pre sen te acor do,
como dé fi cit pú bli co. Assim, fi ca re mos per ma nen te -
men te sem con di ções de fa zer casa po pu lar. Se o
Pre si den te Lula qui ser lan çar um gran de pro gra ma
na ci o nal – como há no Mi nis té rio das Ci da des a pre vi -
são de um gran de mu ti rão de cons tru ção de ca sas
po pu la res no País –, não po de rá, pois, na re a li da de,
não terá, se quer, como apli car re cur sos, por que o
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pro gra ma de ha bi ta ção po pu lar está amar ra do no
acor do do FMI.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, ci tei o caso da
Argen ti na no co me ço de meu dis cur so, que vi nha,
nos úl ti mos me ses, anun ci an do que pe di ria a mo ra tó -
ria de suas pen dên ci as com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal, mas con se guiu con ven cê-lo a ace i tar as
suas po si ções, as suas exi gên ci as.

O Bra sil está bem me lhor, está lá na fren te, já
su pe rou to dos es ses mo men tos di fí ce is. O Bra sil já
está em con di ções de fa zer pro pos tas ao FMI, pois,
afi nal de con tas, é o seu ma i or cre dor, uma vez que
40% de todo o in ves ti men to do FMI na Amé ri ca La ti na 
está no Bra sil. 

Então, te mos que tra ba lhar den tro de uma pro -
pos ta fir me, só li da, que vise, so bre tu do, a cor ri gir es -
sas in jus ti ças que o acor do ain da em vi gor – e que ter -
mi na no fi nal des te ano – im pôs à eco no mia bra si le i ra
e à so ci e da de bra si le i ra.

Por essa ra zão, o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci tem
fa la do com ab so lu ta con vic ção que o Bra sil não pre ci -
sa re no var com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Esse é o mes mo mo ti vo que tem le va do o Pre si den te
Lula a di zer que não te mos de re no var. Po de mos e de -
ve mos até re no var, mas não com esse en ges sa men to 
pro pos to que per sis te há qua se dez anos.

Em todo fi nal de ano, nos úl ti mos oito anos prin -
ci pal men te, ha via aque la cor re ria para sa ber se o
Bra sil con se gui ria ou não fe char o ano, se con se gui ria 
ou não su pe rar a meta es ta be le ci da pelo FMI, e vi -
nham para cá os di re to res do FMI, que se apre sen tam 
como os se nho res ab so lu tos da si tu a ção.

Pois ago ra, este Go ver no con se gue, em oito
me ses, su pe rar, qua se du pli car a exi gên cia im pos ta
pelo FMI para o su pe rá vit pri má rio, pra ti ca men te o
do bro do so li ci ta do, o que cer ta men te trou xe mu i ta di -
fi cul da de para o Go ver no. Fo ram pe no sos es ses pri -
me i ros oito me ses, fo ram di fí ce is, mas su pe ra mos,
con se gui mos ven cer to das as bar re i ras. E ago ra o
País co me ça a par tir para o de sen vol vi men to.

Qu e ro tam bém des ta car, Sr. Pre si den te, a po si -
ção fir me do Bra sil na Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio – OMC, na re u nião ter mi na da esse fim de se -
ma na em Can cún, no Mé xi co. Foi, mais uma vez, a fir -
me za do Go ver no bra si le i ro que con fron tou os pa í ses
ri cos. O Bra sil es te ve re pre sen ta do pelo Pre si den te
Lula, pela pre sen ça fir me do nos so chan ce ler, mos -
tran do que o País tem li de ran ça e que não ace i ta rá as
im po si ções fe i tas pe los Go ver nos dos Esta dos Uni -
dos e da União Eu ro péia aos sub sí di os agrí co las, que 
sim ples men te im pe dem a agri cul tu ra bra si le i ra de

com pe tir. Como com pe ti re mos? No ano pas sa do, os
ame ri ca nos in ves ti ram US$40 bi lhões em sub sí di os
para os pro du tos agrí co las e a União Eu ro péia,
US$35 bi lhões em sub sí di os.

Hoje está em to das as pu bli ca ções na ci o na is:
uma vaca, na Ho lan da, re ce be um sub sí dio de US$3
mil por ano, mais do que re ce be um ser hu ma no nos
pa í ses em de sen vol vi men to, Sr. Pre si den te. Tra ta-se
me lhor uma vaca na Eu ro pa do que um ser hu ma no
na Áfri ca ou em cer tos lu ga res da Amé ri ca La ti na. E é
esse sub sí dio que tor na pra ti ca men te im pos sí vel ao
Bra sil com pe tir. Como com pe ti re mos com a soja, com 
o suco de la ran ja? So mos o se gun do ma i or pro du tor
de soja do mun do, ca mi nhan do para ser mos o pri me i -
ro, e já so mos o pri me i ro pro du tor de suco de la ran ja.
Mas como con ti nu a re mos ven den do suco de la ran ja
com o sub sí dio im pos to por es ses pa í ses to dos, ou
com as so bre ta xas que im põem aos nos sos pro du tos
agrí co las? Pou ca gen te sabe que, quan do o nos so
suco de la ran ja che ga ao Ja pão, Sr. Pre si den te, pa ga -
mos uma taxa de 200%. Isso não é uma taxa, mas
uma pu ni ção, uma im po si ção que se faz con tra o pro -
du to bra si le i ro!

Como com pe ti re mos? De que ma ne i ra con se -
gui re mos um lu gar es pe ci al se so bre os 10 pro du tos
que mais ex por ta mos para os Esta dos Uni dos há uma 
ta xa ção de 40%? No en tan to, dos 10 pro du tos que
mais im por ta mos dos Esta dos Uni dos aqui co bra mos
14%. Não é jus to! O mes mo ocor re com a União Eu ro -
péia. Ago ra, o Co mis sá rio da Agri cul tu ra, o Sr. Franz
Fis chler, da União Eu ro péia diz que o Bra sil está fora
de ór bi ta que ren do o fim dos sub sí di os. Ora, Sr. Pre si -
den te, eles é que es tão fora de ór bi ta.

Se os Pa í ses ri cos não en ten de rem que já de -
têm o ab so lu to e com ple to do mí nio das ex por ta ções
dos ma nu fa tu ra dos e que cabe aos pa í ses em de sen -
vol vi men to que têm com pe tên cia, como o Bra sil com
sua agri cul tu ra, de pro du zir mais e ex por tar, por que é
na agri cul tu ra que con se gui re mos essa pa ri da de na
ex por ta ção, como o Bra sil vai ven cer esse de sa fio da
glo ba li za ção? Como po de re mos re pre sen tar o pro -
gres so que es pe ra mos não só para nós, mas para
toda a Amé ri ca La ti na?

A re gião do mun do que mais pro duz está en tre
Bra sil e Argen ti na. Con se gui mos su pe rar to das as
mar cas de com pe tên cia na pro du ção de soja, de mi -
lho, de suco de la ran ja. So mos os ma i o res pro du to res
de açú car, no en tan to, a Eu ro pa im põe uma bar re i ra
de 40% de taxa so bre nos so açú car. Por quê? De
onde ti ra ram isso? Será que fa ze mos o mes mo com
os pro du tos que im por ta mos? Por aca so, ta xa mos os
vi nhos fran ce ses em 40%?
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Não po de mos, Sr. Pre si den te, não te mos como
per mi tir que per sis ta essa dis pa ri da de, os pa í ses ri -
cos do mi nan do o co mér cio in ter na ci o nal e pe din do
aos pa í ses po bres que ape nas con tri bu am com seu
tra ba lho, que não será bem re mu ne ra do por que nos -
sos pro du tos não ob te rão pre ços com pe ti ti vos lá fora.

Na ver da de, vol ta mos à ve lha po si ção de que os 
pa í ses ri cos têm que en ten der que o equi lí brio so ci al
se faz pela Amé ri ca do Sul, Amé ri ca Cen tral, Áfri ca e
par tes da Ásia e que a di fe ren ça do Nor te para o Sul
pre ci sa ser aten di da e di mi nu í da, por que, en quan to
con ti nu a rem os mu i to ri cos do mi nan do os mu i to po -
bres, não va mos con se guir igual da de e jus ti ça so ci al
em todo o mun do.

Vol to a di zer da fir me za com que o Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va atu ou nes sa ques tão do Fun do Mo -
ne tá rio Inter na ci o nal e da ma ne i ra fir me como o Mi nis -
tro Anto nio Pa loc ci vem de fen den do a po si ção do Bra sil
de só ago ra fir mar um acor do com o FMI se fo rem re ti ra -
das as cláu su las que en ges sam o in ves ti men to que pre -
ci sa ser fe i to no se tor so ci al e ener gé ti co.

Insis to ain da que os in ves ti men tos em ener gia,
na aber tu ra de no vos es pa ços em li nhas de trans mis -
são por todo o Bra sil, são em pre gos. Tra ta-se da ge ra -
ção de ener gia para ou tras re giões do País. Da mes -
ma for ma, em pre sas que ne ces si tam in ves tir no sa -
ne a men to bá si co pre ci sam aca bar com as amar ras
im pos tas pelo acor do do FMI. E a cer te za, Sr. Pre si -
den te, de que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e
o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci es tão tra ba lhan do para que 
esse acor do seja re no va do lá na fren te, mas de uma
for ma que não pre ju di que as pro pos tas de in ves ti -
men tos so ci a is do País.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, faço aqui uma
sa u da ção mu i to es pe ci al àque les que es ti ve ram à
fren te des sas ne go ci a ções e, so bre tu do, tam bém
pela po si ção fir me do Bra sil, ado ta da nes te fim de se -
ma na na re u nião de Can cún, em de fe sa da que les
que pro du zem com com pe tên cia na agri cul tu ra. Não
ace i ta mos mais a im po si ção dos pa í ses ri cos, no ta -
da men te Esta dos Uni dos e União Eu ro péia, com sub -
sí di os ab sur dos que con ce dem nes te mo men to, in vi a -
bi li zan do aque les que tra ba lham na agri cul tu ra, aque -
les que re al men te vi vem do solo, aque les que, como
no Bra sil in te i ro – sa be mos -, fa zem do solo a sua ma -
ne i ra de vi ver ho nes ta men te.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, do PFL do Esta -
do do Mato Gros so, 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. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Como Lí -
der. Para um 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, es ta -
mos che gan do ago ra de Can cún, no Mé xi co, onde fo -
mos re pre sen tar o Con gres so Na ci o nal nes sa ro da da 
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio (OMC). Pedi a
pa la vra em nome do PFL por que foi o pró prio Par ti do
que su ge riu o meu nome.

Exa ta men te como aqui se ma ni fes tou o emi nen -
te Se na dor Hé lio Cos ta, as sis ti mos à pre sen ça viva e
vi bran te dos ne go ci a do res que fa la vam pelo Bra sil,
sob o co man do do Emba i xa dor Cel so Amo rim, e, ao
seu lado, os Mi nis tros Ro ber to Ro dri gues, Luiz Fer -
nan do Fur lan, Mi guel Ros se to e tan tos ou tros em ba i -
xa do res e as ses so res que dis cu ti ram e or ga ni za ram,
por meio des sa li de ran ça, um mo vi men to mu i to gran -
de na que la ro da da de ne go ci a ção.

De po is de três dias, o do cu men to do Pre si den te
da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, pu bli ca do on -
tem, con tem pla va o Bra sil e os pa í ses em de sen vol vi -
men to, or ga ni za dos no cha ma do Gru po dos Vin te,
que con gre ga os prin ci pa is pa í ses em de sen vol vi -
men to li ga dos à pro du ção agrí co la. Di ria que esse
gru po foi tão sim pá ti co que mais três ou tros pa í ses
tam bém a eles se fi li a ram para de fen der o que o Bra sil 
es ta va ple i te an do. Foi exa ta men te o que o Se na dor
Hé lio Cos ta dis se. 

A dis cus são na Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio é mu i to am pla. Tra ta-se, afi nal, do co mér cio
en tre os pa í ses do mun do. Po rém, o Pre si den te Lula
dis se ao Pre si den te dos Esta dos Uni dos que se o
Bra sil e os pa í ses em de sen vol vi men to não ob ti ves -
sem o ne ces sá rio aces so à agri cul tu ra, evi den te men -
te não ha ve ria con ti nu i da de nas ne go ci a ções. 

O re la tó rio fi nal da Pre si dên cia da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio frus trou a ma i o ria dos pa í ses
pre sen tes. Qu an do eles se re u ni ram em gru pos,
como o de Ca irns, da Áfri ca e o Gru po dos 22, re di gi -
ram emen das que fo ram re me ti das aos re pre sen tan -
tes dos pa í ses que co or de na vam os tra ba lhos. Não
sen do ace i tas as emen das, evi den te men te, Sr. Pre si -
den te, mor reu a ro da da de Can cún. 

Re pi to, o Bra sil de fen dia o en ten di men to, tam -
bém ado ta do por ou tros pa í ses, de que se não hou -
ves se avan ço na agri cul tu ra não ha ve ria avan ço em
ou tras áre as.

O Bra sil que ria ba si ca men te que di mi nu ís sem
ou que ex tin guis sem os sub sí di os à ex por ta ção dos
pro du tos agrí co las. E os pa í ses da Uni da de Eu ro péia, 

27138 Ter ça-fe i ra 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



bem como os Esta dos Uni dos, não ace i ta ram e nem
qui se ram con ver sar a esse res pe i to.

Ou tro im por tan te as sun to é o aces so dos pro du -
tos dos pa í ses em de sen vol vi men to àque les mer ca -
dos, tan to o eu ro peu quan to o ame ri ca no. Essa pro -
pos ta tam bém não foi ace i ta. Por tan to, pa í ses eu ro -
pe us e os Esta dos Uni dos con ti nu am ta xan do vi o len -
ta men te o nos so pro du to quan do ali che ga, di fi cul tan -
do a sua co mer ci a li za ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, es tou me ins cre ven do
para, na quar ta-fe i ra, jun ta men te com os Se na do res
José Ma ra nhão e He rá cli to For tes, – nós três par ti ci -
pa mos des se en con tro – de ba ter lon ga men te esse
as sun to. Tam bém com bi na mos com o Se na dor Edu -
ar do Su plicy, Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, para, na quin ta-fe i ra,
re a li zar mos tam bém dis cus são des sa ma té ria, e se V. 
Exª per mi tir, con vi dar al guns as ses so res que es ti ve -
ram per ma nen te men te de ba ten do es sas ca u sas a fa -
vor do Bra sil e dos pa í ses em de sen vol vi men to.

Se na dor Edu ar do Su plicy, a pre sen ça do Bra sil
foi mag ní fi ca. Não hou ve re sul ta do ne ga ti vo nes sa ro -
da da para os pa í ses em de sen vol vi men to em fun ção
da for ça do Bra sil e do Gru po dos 22, co man da dos
pelo Emba i xa dor Cel so Amo rim. Se não fos se a pre -
sen ça do Bra sil co man dan do esse gru po, evi den te -
men te, se ria pior; ha ve ria um re gres so, ao in vés de
pro gres so, na qui lo que já es ta va es ti pu la do na OMC
até ago ra em re la ção a es sas ne go ci a ções.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -

na dor Jo nas Pi nhe i ro, per mi te-me V. Exª um bre ve
apar te?

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Se o
nos so Pre si den te con cor dar, já que es tou em bre ve
co mu ni ca ção, eu gos ta ria de tam bém ouvi-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu peço a pa la vra pela or dem, já que
ine xis te apar te à bre ve co mu ni ca ção

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra pela or dem a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Como Pre si -
den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, eu in for -
mo que na pró xi ma quin ta-fe i ra às 10 ho ras re ce be re -
mos a Emba i xa do ra do Mé xi co, Ce cí lia Sou to, para
que S. Exª ex po nha as con se qüên ci as do Naf ta para
o de sen vol vi men to da que le país. Da das a re le vân cia
e a im por tân cia do Se na do Fe de ral em co nhe cer mu i -
to bem a atu a ção da de le ga ção bra si le i ra pre si di da
pelo Mi nis tro Cel so Amo rim; a par ti ci pa ção dos Srs.

Se na do res Jo nas Pi nhe i ro, José Ma ra nhão e He rá cli -
to For tes, e para que sa i ba mos como foi essa par ti ci -
pa ção do Se na do Fe de ral, eu con vi do os três Srs. Se -
na do res. Esta opor tu ni da de cre io que será im por tan -
te para a Emba i xa do ra do Mé xi co ou vir, mes mo que
bre ve men te, um re la to dos três Srs. Se na do res so bre
a par ti ci pa ção da de le ga ção bra si le i ra. Re for ço o con -
vi te a V. Exª, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, ex ten si vo aos
dois Srs. Se na do res, para que com pa re çam, às 10
ho ras, na nos sa re u nião or di ná ria de quin ta-fe i ra.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de -

mos a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do
PMDB, por ces são do Se na dor Val mir Ama ral.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. 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 tudo,
que ro pa ra be ni zar os or ga ni za do res da pas se a ta
“Bra sil sem ar mas”, re a li za da on tem com enor me su -
ces so na pra ia de Co pa ca ba na, com mais de qua ren -
ta e cin co mil pes so as. Essa ini ci a ti va, co or de na da
pelo Viva Rio, sem dú vi da al gu ma, vai co la bo rar com
o es for ço de toda a so ci e da de de re du zir a ba na li za -
ção das ar mas e a vi o lên cia que hoje atin ge as fa mí li -
as bra si le i ras. 

Nem mes mo, Sr. Pre si den te, a chu va de on tem
no Rio de Ja ne i ro im pe diu que ma ni fes tan tes co bras -
sem a apro va ção do Esta tu to do De sar ma men to com
a ma i or ur gên cia pos sí vel. É des sa lei am pla men te
de ba ti da no Se na do Fe de ral no mês de ju lho pas sa do 
que de pen de o fu tu ro de nos sas ge ra ções, de nos sos
fi lhos, de nos sos ne tos.

Sr. Pre si den te, es tou con fi an te que a Câ ma ra
vai ana li sar, com a ma i or ce le ri da de pos sí vel, o pro je -
to so bre o con tro le de ar mas. A le gis la ção vi gen te é
mu i to per mis si va e mes mo que fos se cum pri da pou co 
fa ria para con ter o trá fi co de ar mas. Sem as mu dan -
ças pro pos tas, o des con tro le vai con ti nu ar com o seu
ras tro de san gue por todo o País. O Esta tu to, Sr. Pre -
si den te, con tem pla ações que per mi ti rão um con tro le
mí ni mo dos ar ma men tos. Não po de mos ace i tar de
for ma al gu ma que haja adi a men tos na re a li za ção do
re fe ren dum so bre a pro i bi ção de ar mas ou não da
ven da de ar mas e mu ni ções em todo o ter ri tó rio na ci -
o nal. Esse pon to do es ta tu to é cru ci al por que é a po -
pu la ção quem deve di zer se quer ou não con ti nu ar
con vi ven do com es ta tís ti cas que só fa zem en ver go -
nhar o nos so País.

So mos o cam peão mun di al em qua tro ti pos de
cri mes pra ti ca dos com ar mas de fogo, con for me apu -
rou es tu do das Na ções Uni das, mas o pro ble ma, Sr.
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Pre si den te, não é só do Bra sil, o pro ble ma é de todo o 
pla ne ta. Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, ape nas
15% dos au to res de ho mi cí di os com ar mas não co -
nhe ci am as suas ví ti mas; na Aus trá lia, só 15,6%, e na
Argen ti na, Sr. Pre si den te, ape nas 10%. Por tan to, não
se ria um exa ge ro di zer que quem tem arma em casa
pode mu i to bem es tar dor min do com o ini mi go.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tro
tema que me traz à tri bu na nes ta tar de é o pro te ci o -
nis mo in ter na ci o nal e suas con se qüên ci as aos pa í -
ses em de sen vol vi men to. Como to dos sa be mos, pela
se gun da vez em qua tro anos, ter mi nou sem acor do a
ro da da da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, em
Can cún, no Mé xi co. Foi, in fe liz men te, uma re pri se do
fra cas so de Se at tle, em de zem bro de 1999, nos Esta -
dos Uni dos, quan do as ne go ci a ções tam bém fo ram
sus pen sas. 

Se em Se at tle o em ba te era en tre Esta dos Uni -
dos e União Eu ro péia, em Can cún, as duas gran des
po tên ci as es ti ve ram do mes mo lado, e o con fron to
ocor reu exa ta men te en tre os pa í ses ri cos e as na ções 
em de sen vol vi men to. Para dar con ti nu i da de às ne go -
ci a ções, os mi nis tros pre sen tes em Can cún de ci di -
ram mar car para 15 de de zem bro uma re u nião do
Con se lho Ge ral da Orga ni za ção Mun di al do Co mér -
cio, em Ge ne bra.

Nos qua tro dias do en con tro no Mé xi co, os sub -
sí di os agrí co las dos pa í ses ri cos es ti ve ram no cen tro
do de ba te. O tex to fi nal do en con tro pro pu nha o fim
dos sub sí di os de for ma gra du al e ape nas para uma
lis ta de pro du tos, en quan to o Bra sil e ou tros pa í ses
pre ju di ca dos por bar re i ras in ter na ci o na is ple i te a vam
a eli mi na ção rá pi da e com ple ta dos in cen ti vos. Por
isso, o do cu men to aca bou fi can do de lado. Sem dú vi -
da ne nhu ma, foi a in tran si gên cia das na ções mais po -
de ro sas que fez o en con tro ter mi nar em fra cas so.

Entre tan to, o Bra sil tem o que co me mo rar: sa í -
mos des se pro ces so mais for tes do que en tra mos. Vi -
ra mos uma es pé cie de por ta-voz dos pa í ses me nos
fa vo re ci dos jun to às ma i o res po tên ci as mun di a is e al -
can ça mos uma li de ran ça iné di ta, du ran te a re u nião.
Esse novo pa pel as su mi do pelo Bra sil, ali a do a uma
nova pos tu ra de pa í ses que in te gram o G-22 – o gru -
po de pa í ses em de sen vol vi men to –, está cri an do
uma nova di nâ mi ca nas ne go ci a ções e for ta le cen do o 
lado que sem pre foi mais fra co. Essa mu dan ça de pa -
ra dig ma tem seus mo ti vos.

É pre ci so, Sr. Pre si den te, que seja evi den ci a do
o di re i to de ado tar mos po lí ti cas agrí co las e in dus tri a is 
adap ta das à nos sas re a li da de, com ob je ti vos não pu -
ra men te eco nô mi cos, mas so ci a is, o que sig ni fi ca fle -

xi bi li da de para exi gir dos ou tros pa í ses um dado tipo
de com pro mis sos.

Além dis so, nes sas ho ras, de ve mos nos lem brar 
que nun ca se cum prem as for mi dá ve is be nes ses que
ad vi ri am do li vre co mér cio, con for me pro pa lam, uma
e ou tra vez, os pa í ses ri cos. Para re for çar este ar gu -
men to, cito aqui es tu do do Ban co Mun di al que pre viu:
se con clu í da sa tis fa to ri a men te no fi nal de 2004, tal
como pre vis to, a nova ro da da co mer ci al ti ra ria 144 mi -
lhões de pes so as da po bre za e re pre sen ta ria um
acrés ci mo de cer ca de US$520 bi lhões à ren da glo bal 
até 2015.

Nú me ros, Sr. Pre si den te, ex tre ma men te se du -
to res, não fos se o fato de que, de po is de ter mi na do o
ci clo an te ri or de li be ra li za ção co mer ci al – a Ro da da
Uru guai, de 1986 a 1993 – cál cu los si mi la res fo ram
anun ci a dos. E, mais ain da, se di zia que a ma i or par te
do bolo do cres ci men to iria para os pa í ses em de sen -
vol vi men to.

Como sa be mos, ocor reu o con trá rio. Pior: te mas
de in te res se para os pa í ses em de sen vol vi men to con ti -
nu am pen den tes de im ple men ta ção. Enquan to o co -
mér cio de bens não-agrí co las foi for te men te li be ra li za -
do nos úl ti mos 20 anos, a agri cul tu ra con ti nua sen do o
re i na do da pro te ção por par te dos pa í ses de sen vol vi -
dos, que gas tam cer ca de US$1 bi lhão por dia para
pro te ger seus pro du to res. Idên ti ca é a si tu a ção dos
pro du tos têx te is, ou do aço, áre as em que al guns pa í -
ses em de sen vol vi men to têm gran de com pe ti ti vi da de,
mas en fren tam, sem dú vi da, as bar re i ras dos ri cos.

E essa pos tu ra al ta men te con ser va do ra dos
mais po de ro sos é inex pli cá vel, já que, à me di da que
pa í ses como Bra sil e Índia se tor nam mais prós pe ros,
isso se ria fa vo rá vel às gran des na ções que ve ri am
suas pres sões, como as de Can cún, se re du zi rem
dras ti ca men te. Um pro ces so de aber tu ra dos pa í ses
ri cos até 2005, por exem plo, pro du zi ria ga nhos de
mais de US$3 bi lhões anu a is para o Bra sil e de
US$14 bi lhões para a Amé ri ca La ti na.

Além dis so, Sr. Pre si den te, há efe i tos co la te ra is
que co me çam a sur gir. O que acon te ce rá ago ra, por
exem plo, com as ne go ci a ções para a cri a ção da Área
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas? Como os Esta dos
Uni dos sem pre se re cu sa ram a dis cu tir a eli mi na ção
dos sub sí di os agrí co las fora da OMC, ou as ne go ci a -
ções so bre a Alca tra vam de vez, ou os Esta dos Uni -
dos, di an te da fal ta de avan ços na OMC, re sol vem pôr 
a ques tão dos sub sí di os agrí co las na mesa.

As bar re i ras que os pro du tos de nos sos pa í ses
en fren tam são in trans po ní ve is: sub ven ções agrí co -
las, so bre ta xas in dus tri a is, obs tá cu los al fan de gá ri os,
me di das dis cri mi na tó ri as e co tas. Sr. Pre si den te, são
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ações que ame a çam anu lar o po ten ci al igua li tá rio do
co mér cio in ter na ci o nal.

As prá ti cas des le a is de co mér cio con ti nu am
com pro me ten do as pers pec ti vas de de sen vol vi men to 
dos nos sos pa í ses. Hoje, como de mons trou a re u nião 
de Can cún, cres ce a per cep ção de que es sas bar re i -
ras são ins tru men tos de de fe sa dos pri vi lé gi os dos
mais ri cos.

O pro te ci o nis mo, Sr. Pre si den te, é uma as si me -
tria da glo ba li za ção que, se re sul tar em uma con clu -
são ló gi ca, dará lu gar ao sis te ma in ter na ci o nal mais
jus to e com pe ti ti vo. O co mér cio não é um fim em si
mes mo e ser ve para ge rar em pre gos, de sen vol ver
tec no lo gia e su pri mir de si gual da des.

Como se vê, o fra cas so des ta vez pode ter sido
de cor rên cia ine vi tá vel do po der, mas não po de rá ser
as sim para sem pre. Um dia o mun do terá de acor dar
para a re a li da de dos pa í ses me nos fa vo re ci dos e tra -
tar de igual para igual quem ain da não tem for ça, mas
quer ca mi nhar fir me men te na di re ção do de sen vol vi -
men to.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Lí der do PFL, Se na dor José Agri pi no.
Em se gui da, fa la rá o Se na dor Pa pa léo Paes, do

Ama pá, por 20 mi nu tos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. 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, devo con fes sar a
V. Exªs que ando mu i to pre o cu pa do com uma co i sa
que para mim está cada vez mais ní ti da na ação e nas 
ati tu des do Go ver no atu al do Bra sil. Enten do que o
Go ver no do Pre si den te Lula tem um cla ro e com pe -
ten te pro je to de po der. Não con si go en xer gar o com -
pe ten te e cor re to pro je to de Go ver no. Qu e ro exem pli -
fi car e ex pli ci tar a mi nha pre o cu pa ção.

Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, nós que sem pre
che ga mos ao Con gres so Na ci o nal pela por ta da fren -
te, de uns dias para cá, es ta mos ex ta si a dos com a
mu dan ça do car tão pos tal mais im por tan te de Bra sí -
lia, que é a foto de fren te do Con gres so Na ci o nal, a
cú pu la côn ca va e a cú pu la con ve xa, da Câ ma ra e do
Se na do, la de an do os dois blo cos dos dois ane xos do
Con gres so Na ci o nal.

Encon tra mos esse car tão pos tal no mun do in te i -
ro, mas ago ra ele está mu da do, ou sa da men te mu da -
do, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro. Eu não sei o que o Arqui -
te to Oscar Ni e ma yer pode ter acha do da des fi gu ra -
ção que o atu al Go ver no pra ti cou na fa cha da do Con -
gres so Na ci o nal, que vi rou um por ta-es tan dar te de
pro pa gan da do Go ver no.

Sr. Pre si den te, V. Exª já re pa rou o que está lá? É
um out do or  mo nu men tal, eu nun ca vi um tão gran de
na mi nha vida, nem em Time Squa re, na Bro ad way,
nos Esta dos Uni dos, uma pro pa gan da de uma in ten -
ção do Go ver no, um pro gra ma edu ca ci o nal que o Go -
ver no diz que vai fa zer, como diz que vai fa zer pelo
Bra sil in te i ro o Pro gra ma Fome Zero, que está lá em
Gu a ri bas, no Esta do de V. Exª, che io de de nún ci as de
que os be ne fi ci a dos são ali ci a dos a se fi li a rem ao
Par ti do dos Tra ba lha do res, e isso e aqui lo, e aqui lo
ou tro.

É in crí vel, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, o Go ver no
ou sar des fi gu rar o prin ci pal car tão pos tal de Bra sí lia,
ou sar de sa fi ar o re ca to, o qua se ego ís mo au to ral, elo -
giá vel, do ar qui te to Oscar Ni e me yer, que não per mi te
me xer em nada do que fez, por que, mais do que ar -
qui te to, é ele um ar tis ta plás ti co da Arqui te tu ra. Jo ga -
ram ali dois enor mes es tan dar tes de pro pa gan da do
Go ver no. Vi aqui lo pela pri me i ra vez no dia da ma ni -
fes ta ção dos pre fe i tos, em fren te à Espla na da. Ca u -
sou-me es pé cie, mas pen sei que isso fos se du rar um
dia ou dois. Está lá até hoje e nem sei quan do vai ser
re ti ra do. Tam bém não sei se hou ve au to ri za ção do
Con gres so Na ci o nal para que aqui lo acon te ces se.
Não sei se o Po der Exe cu ti vo pe diu li cen ça ao Po der
Le gis la ti vo para des fi gu rar o car tão pos tal do Con -
gres so Na ci o nal bra si le i ro. Essa foi a pre o cu pa ção
que tive, a qual to mou for ma – olhos no lu gar dos
olhos, na riz no lu gar do na riz, boca no lu gar da boca e 
a fi si o no mia com ple ta – na hora em que li no fi nal des -
ta se ma na uma re por ta gem so bre a re mon ta gem que
es tão ope ran do na Ra di o brás: es tão de mi tin do fun ci -
o ná ri os de car re i ra e ad mi tin do fun ci o ná ri os ori un dos
da ini ci a ti va pri va da, com sa lá ri os gor dos, de R$6 mil
a R$8 mil. Cre io que um dos pre di ca dos mais con si -
de ra dos para a con tra ta ção des ses pro fis si o na is deve 
ser, como é o exem plo do Go ver no atu al, a fi cha de fi -
li a ção ou a mi li tân cia no Par ti do dos Tra ba lha do res.

A ver da de é que es tão fa zen do uma re mo de la -
ção na Ra di o brás, que é uma ins ti tu i ção que, ao lon -
go dos anos, pres tou ser vi ços na co mu ni ca ção ofi ci -
al ao ci da dão, co mu ni ca va os fe i tos do Go ver no.
Ago ra, não. Estão anun ci an do que ela vai pres tar um 
ser vi ço a pelo me nos cem mi lhões de bra si le i ros,
che gan do aos bol sões, como se nos bol sões do Bra -
sil não exis tis sem as pa ra bó li cas que re ce bem o si -
nal da TV Glo bo, da Re cord, do SBT, da Ban de i -
ran tes, de toda a par te. 

O que me pa re ce é que que rem che gar aos bol -
sões com a ver são dos fa tos dada pelo Go ver no Fe -
de ral, por que es tão com a con tra ta ção de fun ci o ná ri -
os no vos, de ser vi do res no vos, de jor na lis tas no vos.
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Estão, sim, anun ci an do que irão am pli ar o le que de in -
for ma ções, que da rão in for ma ções so bre es por tes,
la zer e so bre tudo o mais, só que te rão a opor tu ni da -
de de, atra in do o pú bli co, dar a sua ver são dos fa tos,
usan do o di nhe i ro pú bli co. 

Estão mon tan do uma má qui na para che gar a
cem mi lhões de pes so as, de mi tin do, re pi to, an ti gos
fun ci o ná ri os de car re i ra e atra in do gen te nova do se -
tor pri va do. Estão agi gan tan do a Ra di o brás, trans for -
man do-a numa su per DIP – De par ta men to de
Impren sa e Pro pa gan da do Go ver no Var gas.

Te nho re ce io de que se es te ja que ren do re e di tar
o an ti go DIP – De par ta men to de Impren sa e Pro pa -
gan da, que não é de sa u do sa me mó ria. Mais do que
isso tudo, pre o cu pou-me a de cla ra ção que ouvi do
novo Pre si den te da Ra di o brás, fi li a do ao PT – cla ro,
ele de cla ra que é fi li a do ao PT des de os anos oi ten ta.
De po is de fa zer uma sé rie de con si de ra ções so bre o
novo mo de lo da Ra di o brás, o que pre ten de, os seus
pla nos – ele não es con de que de se ja che gar a toda
par te com a ver são ofi ci al da ação do Go ver no do PT
–, de cla ra: A no tí cia, em meu en ten der, pode cir cu lar
como mer ca do ria [a no tí cia para ele é uma mer ca do -
ria] como a me di ci na; mas, como a sa ú de, é um di re i to. 

V. Exª, Sr. Pre si den te, é mé di co. Para o Pre si -
den te da Ra di o brás, a no tí cia é uma mer ca do ria
como a me di ci na. Tan to a no tí cia como a me di ci na e o 
di re i to à sa ú de são di re i tos. 

Acho cu ri o so, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. No
Inca – Insti tu to Na ci o nal do Cân cer, o que acon te ceu
não foi esse es que ma com pe ten te de con tra ta ção de
fun ci o ná ri os no vos, de es ta be le ci men to de me tas fan -
tás ti cas, de do mí nio ab so lu to do se tor, de co mu ni ca -
ção com pe ten te e de gar ra. O que acon te ceu foi o
des ba ra ta men to de um se tor de sa ú de pú bli ca fun da -
men tal ao in te res se do ci da dão. Na Anvi sa, a mes ma
co i sa. E aqui, o Pre si den te da Ra di o brás se ar vo ra na
com pa ra ção en tre a sa ú de e a no tí cia. 

O que re ce io e ve nho de nun ci ar nes te mo men -
to, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, é que este Go ver -
no é mu i to bom de co mu ni ca ção, mas erra, se equi vo -
ca na hora em que não per ce be uma co i sa: o povo
acre di ta no que vê, não no que lhe di zem.

O Go ver no do PT não dis se, até hoje, a que veio. 
Já são nove me ses, es ta mos com ple tan do a ges ta -
ção. Na edu ca ção, na sa ú de e na se gu ran ça, nada de
novo acon te ce. O que acon te ce é au men to de im pos -
to e pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia e de re for ma
tri bu tá ria, que pe na li zam o ci da dão. Fora isso, não
dis se ain da a que veio. Mas es ti ra o es tan dar te à fren -
te do Con gres so Na ci o nal, ou sa da men te, pas san do

por cima de mu i tos, e cria uma Ra di o brás, como que
di zen do: Vou fa zer a ca be ça do povo, vou ope rar a la -
va gem ce re bral e es tou me pre pa ran do para isso.

Não está não, Sr. Pre si den te. Pois, des ta tri bu -
na, para de fen der o in te res se na ci o nal, es ta re mos
sem pre lem bran do o que é de ver do Go ver no, di re i to
do ci da dão – o que não está acon te cen do nes te País.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes, em per mu ta com o 
Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – 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, ao su bir nes ta tri -
bu na para pres tar mi nhas ho me na gens aos 57 anos
da Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá, co me mo ra dos no dia
11 de se tem bro des te ano, vi e ram à lem bran ça as no -
tá ve is pa la vras de Ro quet te Pin to, quan do da ina u gu -
ra ção da Rá dio So ci e da de do Rio de Ja ne i ro, por
ele fun da da em 1923. Na que la opor tu ni da de, o an tro -
pó lo go ca ri o ca, olhan do com oti mis mo o fu tu ro da ra -
di o di fu são, dis se o se guin te: “To dos os la res es pa lha -
dos pelo imen so ter ri tó rio do Bra sil re ce be rão li vre -
men te o con for to da ciên cia e da arte (...) pelo mi la gre 
das on das mis te ri o sas que trans por tam no es pa ço,
mis te ri o sa men te, as har mo ni as”.

O sen ti do da mi nha ho me na gem pe los 57 anos
da Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá, que ina u gu ra seu De -
par ta men to de Acer vo Fo to grá fi co, com a Sala da Me -
mó ria e Pes qui sa, e o ser vi ço in ti tu la do Rá dio Onli -
ne, é o de re co nhe cer a im por tân cia so ci o cul tu ral
des sa emis so ra. Afi nal, ela é pi o ne i ra em le var in for -
ma ções de qua li da de a to dos os rin cões do Esta do do 
Ama pá. Nos dias de hoje, te nho a cer te za de que ser -
vi ços como a Rá dio Onli ne con tri bu i rão ain da mais
para con so li dar a Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá como
mar co da co mu ni ca ção ama pa en se.

Em ver da de, a his tó ria da Rá dio Di fu so ra de
Ma ca pá se con fun de com a pró pria tra je tó ria dos pi -
o ne i ros que fa zem do Esta do do Ama pá uma das jói -
as mais co bi ça das da re gião Nor te bra si le i ra. Como
de i xar de men ci o nar o pi o ne i ris mo e a co ra gem de
um He ra cil des Ma cê do, res pon sá vel por ir ra di ar o
som am pli fi ca do por meio de alto-fa lan tes na Pra ça
da Ma triz e na Pra ça do Ba rão do Rio Bran co, lá pe -
los ido de 1945?

Como nos es que cer mos do ex-Go ver na dor do
Ter ri tó rio, Ca pi tão Ja nary Nu nes, e do Pri me i ro-Te -
nen te e jor na lis ta Pa u lo Ele u té rio Ca val can ti de Albu -
quer que, res pon sá ve is pe las pri me i ras trans mis sões
de pro gra mas es pe cí fi cos so bre o Ama pá?
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Já era pas sa da a hora de fun dar mos um acer vo
fo to grá fi co per ma nen te dos pi o ne i ros da Rá dio que
fi zes se jus ti ça ao imen su rá vel pa pel so ci al que pres -
ta ram jun to à co mu ni da de ama pa en se. Pois quan do o 
aces so aos po vo a dos era pre cá rio, quan do os me i os
de trans por te eram sig ni fi ca ti va men te mais li mi ta dos,
a exis tên cia de uma ra di o di fu são de qua li da de era a
ga ran tia do con ta to per ma nen te com a cul tu ra, com a
in for ma ção e o en tre te ni men to.

Ape sar de a ra di o di fu são ama pa en se ser an te ri -
or a 1946, con ven ci o nou-se es ta be le cer o dia 11 de
se tem bro de 1946 como o iní cio das ati vi da des da
Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá por ter sido nes ta data
que a apa re lha gem da Rá dio mu dou, em de fi ni ti vo,
para a Rua Cân di do Men des, onde a emis so ra se en -
con tra ins ta la da até hoje.

Aliás, a pre o cu pa ção com a uti li da de pú bli ca
mar ca, des de a con cep ção, a tra je tó ria da Rá dio Di -
fu so ra de Ma ca pá. Para con fir mar essa as ser ti va,
bas ta evo car mos a sa u do sa no i te de ina u gu ra ção da
Rá dio, que con tou com a par ti ci pa ção do Dr. Car los
Alber to Mon te i ro Le i te, mé di co com exer cí cio no Hos -
pi tal Ge ral de Ma ca pá, que pro fe riu pa les tra so bre a
Cam pa nha Anti tu ber cu lo se.

O apro ve i ta men to do al can ce so ci al da ra di o di -
fu são para le var di cas de sa ú de, no ti ciá rio po lí ti co e
mú si cas de to das as par tes do mun do fez da Rá dio
Di fu so ra de Ma ca pá, des de logo, uma re fe rên cia da
trans mis são ra di o fô ni ca em toda a re gião Nor te. Com
o fito de exem pli fi car mos a im por tân cia da rá dio para
a so ci e da de do Ama pá, é vá li do lem brar que sua dis -
co te ca, ini ci a da com acer vo de 200 obras, foi du ran te
vá ri os anos re fe rên cia de toda a Ama zô nia, le van do
ao ar obras po pu la res, clás si cas, de câ ma ra e até
ópe ras com ple tas.

A pu jan ça e o al can ce so ci al da Rá dio Di fu so ra
de Ma ca pá ser vi ram, des de a ina u gu ra ção, para des -
mis ti fi car a fa lá cia do ar gu men to, mu i to em voga nos
pri me i ros tem pos da te le vi são, se gun do o qual a te le -
vi são, por ser meio “mais com ple to” por apre sen tar,
si mul ta ne a men te, som e ima gem, con de na ria o rá dio
à mor te e aos mu se us de an ti güi da des.

Ao ob ser var mos pe ne tra ção da Rá dio Di fu so ra 
de Ma ca pá na so ci e da de de meu Esta do, é ine vi tá vel
re co nhe cer o pres tí gio do rá dio nas ca ma das po pu la -
res, como com pro vam as ele va das au diên ci as de pro -
gra mas di re ci o na dos ao gran de pú bli co. Mas a ver da -
de é que a Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá al can ça, com
a di ver si da de de sua pro gra ma ção, todo o es pec tro
so ci al do Ama pá ao co brir even tos cul tu ra is e ofi ci a is

ocor ri dos no Esta do e ao ex cur si o nar pelo in te ri or do
ter ri tó rio com a Ca ra va na da Boa Ami za de.

É com mu i ta ale gria, pois, que ce le bra mos
mais um ani ver sá rio da Rá dio, que faz, nes sa opor -
tu ni da de, com a ins ta la ção do De par ta men to do
Acer vo Fo to grá fi co, jus ta e me re ci da ho me na gem
àque les que su pe ra ram to das as di fi cul da des e as
pre ca ri e da des em nome de um ide al de ser vir à so -
ci e da de ama pa en se.

A ina u gu ra ção da Rá dio Onli ne sig ni fi ca o re -
for ço do pa pel da Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá como
re fe rên cia re gi o nal na bus ca, na trans mis são e na
aná li se do que acon te ce de im por tan te no Esta do,
no Bra sil e no mun do. O mi la gre das on das mis te ri o -
sas que trans por tam no es pa ço as ma ra vi lhas da
ciên cia, das ar tes e das ma ni fes ta ções po pu la res
mais ge nu í nas, como di ria o sa u do so Ro quet te Pin -
to, tem na Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá um de seus
mais fiéis ali a dos.

O rá dio, esse ve í cu lo de co mu ni ca ção que apro -
xi ma as pes so as dos lu ga res mais re mo tos, con duz,
ain da que de for ma in di re ta, ao diá lo go e ao en ten di -
men to en tre os ho mens. Tais atri bu tos, tão ur gen tes
quan to es cas sos, ga nham es pe ci al sig ni fi ca do em
tem pos em que o 11 de se tem bro, data de fun da ção
da Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá, é tam bém lem bra do
como sím bo lo de nos sas pi o res dis cór di as.

Re ce ba, pois, a Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá
nos sa sin ce ra ho me na gem e nos sos vo tos de que
con ti nue a apro xi mar as pes so as atra vés das on das
do rá dio.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, per mi te V. Exª um apar te?

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Ouço o
apar te de V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Pa pa léo Paes, gos ta ria ape nas de so mar-me
aos apla u sos, aos pa ra béns que V. Exª faz à Rá dio
Di fu so ra de Ma ca pá. Como ama zô ni da, que ro dar
meu de po i men to so bre a im por tân cia das rá di os na
Ama zô nia. Não fos sem es sas, a Ama zô nia es ta ria até 
hoje ou vin do ape nas A Voz da Amé ri ca, pre gan do
tão-so men te o pen sa men to nor te-ame ri ca no de ser,
e a Voz de Cuba, que eram as rá di os al can ça das na
Ama zô nia. Hoje, com a Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá,
de Ro ra i ma e tan tas ou tras, po de mos efe ti va men te
in te grar me lhor o Bra sil. Fe liz men te, hou ve uma de -
mo cra ti za ção gran de na con ces são de rá di os na
Ama zô nia, mas pre ci sa mos li be ra li zar mais ain da,
por que a pre sen ça de rá di os na que le gran de ter ri tó rio 
bra si le i ro e nas fron te i ras, prin ci pal men te as mais dis -
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tan tes, é com cer te za um fa tor de in te gra ção na ci o nal. 
Mu i to obri ga do.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agra de -
ço a V. Exª pela re fe rên cia mu i to im por tan te que fez.
Te mos uma pre o cu pa ção na nos sa re gião quan to a
essa ques tão das rá di os. Pre ci sa mos am pli ar ain da
mais as rá di os AM, por que são jus ta men te as que po -
dem al can çar todo o in te ri or da Ama zô nia.

Como re fe ri em meu pro nun ci a men to, a Rá dio
Di fu so ra de Ma ca pá, no Esta do do Ama pá, como as
de ou tros Esta dos – e os nos sos são Esta dos gran -
des –, de Mu ni cí pi os ou lo ca li da des de di fí cil aces so,
ser ve sim para fa zer co mu ni ca ções, sen do pos sí vel
até sal var vi das.

Agra de ço a V. Exª; a sua lem bran ça foi mu i to im -
por tan te. E que ro mais uma vez aqui, ho me na ge an do
a Rá dio Di fu so ra de Ma ca pá, ho me na ge ar tam bém
to das as ou tras rá di os da Ama zô nia e prin ci pal men te
o povo do meu Esta do, o Ama pá.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -

te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra ao Lí der do PDT, Se na dor Osmar Dias, do Pa -
ra ná, 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. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, apro ve i to a pre sen ça no ple ná rio do Se -
na dor Pe dro Si mon, que já foi Mi nis tro da Agri cul tu ra
e por quem te nho enor me res pe i to não ape nas por
isso, mas por ser um exem plar ho mem pú bli co – S.
Exª vai fa lar de po is, com mais tem po –, para de i xar
aqui uma men sa gem do PDT so bre as con clu sões da
ro da da de ne go ci a ções da OMC, que ocor reu em
Can cún.

No meu en ten di men to, o Bra sil saiu como en -
trou, em bo ra o Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues te nha dito, 
hoje, no Bom Dia Bra sil, que foi mu i to po si ti vo para o
País por que não avan ça mos, mas tam bém os sub sí -
di os não au men ta rão. Não pos so con cor dar com essa 
opi nião. Sub sí di os che gam à or dem de US$1 bi lhão
por dia, US$360 bi lhões por ano, o que su fo ca a nos -
sa agri cul tu ra, que po de ria, se gun do cál cu los dos es -
pe ci a lis tas, es tar ex por tan do hoje US$15 bi lhões a
mais por ano se não hou ves se esse alto grau de sub -
sí dio à agri cul tu ra, prin ci pal men te à ex por ta ção nos
pa í ses ri cos. A si tu a ção é in to le rá vel!

Sei que ha ve rá ou tra ro da da de ne go ci a ção da
OMC da qui a dois anos, mas é pre ci so re co nhe cer

que as ins ti tu i ções mul ti la te ra is es tão se en fra que -
cen do: pri me i ro, a ONU, no epi só dio do Ira que, que
não foi ou vi da nem an tes e mu i to me nos de po is do
con fli to. Os epi só di os que se su ce de ram de po is da
guer ra do Ira que mos tram que a ONU per deu mu i to
da sua for ça e da sua im por tân cia no ce ná rio in ter na -
ci o nal. A OMC não con se guiu re sol ver, nes sa ro da da
de ne go ci a ções, se quer um con fli to de pe que na or -
dem. Qu an do se co lo cou à mesa a re mo ção de al gu -
mas di fi cul da des do co mér cio in ter na ci o nal, a OMC
não con se guiu re sol ver, e nem quis dis cu tir a ques tão
dos sub sí di os para a agri cul tu ra, um dos 10 pon tos
em de ba te nes sa ro da da de ne go ci a ções. É la men tá -
vel que a OMC, uma ins ti tu i ção que de ve ria in ter me di -
ar es ses con fli tos co mer ci a is, es te ja tão fra ca hoje di -
an te das exi gên ci as dos pa í ses ri cos.

Como es tou fa lan do aqui em nome do PDT, Sr.
Pre si den te, en ten do que o Go ver no bra si le i ro não
pode pros se guir nas ne go ci a ções de in te gra ção do
Bra sil à Alca com essa con di ção co lo ca da pe los pa í -
ses ri cos. Se os pa í ses ri cos não fi ze rem uma re vi são
mu i to pro fun da das suas bar re i ras ta ri fá ri as, das suas
bar re i ras sa ni tá ri as e do pro te ci o nis mo iden ti fi ca do
nos al tos sub sí di os co lo ca dos na agri cul tu ra e no co -
mér cio in ter na ci o nal, o Bra sil deve, nes te mo men to,
com a li de ran ça que pode atu ar no mer ca do in ter na ci -
o nal – por que já é o ma i or ex por ta dor de soja, de car -
ne, de café e de açú car –, exi gir que os Esta dos Uni -
dos, es pe ci al men te, fa çam uma re vi são des sa po lí ti ca
que mata o de sen vol vi men to dos pa í ses po bres e, com 
isso, cria o de sem pre go nos pa í ses em de sen vol vi -
men to. O Bra sil de i xa de ge rar por ano, Sr. Pre si den te,
com es ses US$15 bi lhões/ano que de i xa de ex por tar,
cer ca de 900 mil no vos em pre gos to dos os anos.

Sr. Pre si den te, esse é o meu pro tes to pelo fato
de não ter mos con se gui do se quer dis cu tir as ques -
tões mais fun da men ta is nes sa ro da da da OMC.

La men ta vel men te, o Go ver no bra si le i ro se dá
por sa tis fe i to e diz que foi mu i to po si ti vo o que con si -
de ro mu i to ne ga ti vo, por que fi cou tudo como está e,
como está, não é bom para o Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, do PPS do
novo Esta do de Ro ra i ma.

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, ao anun ci ar mi nha vin da à tri -
bu na, V. Exª fa lou do novo Esta do de Ro ra i ma. Na ver -
da de, Ro ra i ma e Ama pá fo ram trans for ma dos em
Esta do re cen te men te, em 1988, quan do da pro mul -
ga ção da nova Cons ti tu i ção. E é a pro pó si to da ques -
tão dos ex-ter ri tó ri os – do Acre, de Ron dô nia, do
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Ama pá e de Ro ra i ma – que que ro hoje fa lar, as sim
como tam bém do ex-Dis tri to Fe de ral, do Rio de Ja ne i -
ro. Com põem seus fun ci o ná ri os um qua dro em ex tin -
ção, ou um con jun to de qua dros em ex tin ção.

Nes ses qua dros dos ex-Ter ri tó ri os e do ex-Dis -
tri to Fe de ral não pode ser ad mi ti do mais nin guém.
Eles per de ram uma sé rie de van ta gens, al gu mas das
qua is fo ram re cen te men te re com pos tas em re la ção
aos po li ci a is mi li ta res e aos com po nen tes do Cor po
de Bom be i ros. Mas, vá ri as das van ta gens que ti nham
como fun ci o ná ri os fe de ra is dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra -
is, eles as per de ram.

Na Re for ma da Pre vi dên cia, Sr. Pre si den te, eu
en ten do que eles têm de ser tra ta dos de ma ne i ra di fe -
ren ci a da. Eu dis cor do de mu i tos pon tos, na Re for ma
da Pre vi dên cia, com re la ção aos atu a is fun ci o ná ri os
pú bli cos. Co lo ca-se na con ta de les o rom bo da Pre vi -
dên cia de ma ne i ra er ra da e não se ex pli ca, para a po -
pu la ção, que são si tu a ções di fe ren tes. Não se ex pli -
ca, por exem plo, que um em pre ga do da ini ci a ti va pri -
va da des con ta até um teto, en quan to o fun ci o na lis mo
des con ta so bre a in te gra li da de de seu sa lá rio. Isso
não é ex pli ci ta do. Não se diz, por exem plo, que par te
do rom bo da Pre vi dên cia deve-se ao fato de que, a
par tir da Cons ti tu i ção de 1988, se es ten deu – o que
so ci al men te é jus to – a apo sen ta do ria para os que
tra ba lha vam no cam po. Pela com pro va ção pura e
sim ples de que tra ba lhou no cam po por um tem po da
sua vida, con ce de-se a apo sen ta do ria aos cin qüen ta
anos. De onde veio o di nhe i ro para essa apo sen ta do -
ria so ci al men te jus ta? De um bolo para o qual eles
nun ca con tri bu í ram.

Esses são pon tos que ain da va mos dis cu tir aqui
no Se na do Fe de ral. Te nho di ver gên ci as pro fun das,
por que en ten do que há in jus ti ças em re la ção ao fun -
ci o na lis mo pú bli co, seja ele fe de ral, es ta du al ou mu ni -
ci pal. Co lo ca-se o ser vi dor pú bli co como sen do o vi -
lão des sa his tó ria – e não é ver da de.

Mas aqui eu que ro de fen der uma si tu a ção, Sr.
Pre si den te, mais de li ca da e in jus ta ain da: a dos ser vi -
do res pú bli cos dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is e do
ex-Dis tri to Fe de ral, o Rio de Ja ne i ro. Cito um exem plo
do meu Esta do. Em Ro ra i ma há um gru po de fun ci o -
ná ri os, uns na ina ti vi da de e ou tros em ati vi da de, à
dis po si ção do Esta do de Ro ra i ma e que re ce bem um
sa lá rio que não tem mais pro gres são e não in clui uma 
sé rie de van ta gens. Por tan to, é um qua dro em ex tin -
ção. O mes mo se apli ca ao Ama pá, ao Acre, à Ron dô -
nia e ao ex-Dis tri to Fe de ral Rio de Ja ne i ro.

Então, esse gru po de fun ci o ná ri os não che ga a
ser, Sr. Pre si den te, igual ao nú me ro de fun ci o ná ri os
de qual quer ór gão fe de ral. É um nú me ro pe que no

que di mi nui a cada ano, na tu ral men te pela mor te
des ses fun ci o ná ri os e de suas vi ú vas. Por tan to, eu
dei en tra da hoje em uma emen da em que se ex clu -
em, da pos sí vel re for ma a ser apro va da, os ser vi do -
res dos ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is e do ex-Dis tri to Fe de -
ral, por que cre io que não se pode tra tar igual men te
os de si gua is.

Jul go ex tre ma men te in jus to ta xar uma pes soa
que seja ina ti va, in de pen den te men te do cor te que se
ve nha fa zer, Sr. Pre si den te. Eu já vi vá ri as es ta tís ti cas 
mos tran do que se o cor te for em R$ 2 mil e 400, mais
ou me nos 80% dos ser vi do res não se rão atin gi dos
por ele. Ou me lhor, o cor te a que me re fi ro é a ta xa ção 
pro pos ta de 11%. Ana li sa rei isso tudo com isen ção e
bas tan te cla re za, sem pas si o na lis mo e sem ra di ca lis -
mo de qual quer tipo.

Mas, hoje, eu que ro anun ci ar que es tou apre -
sen tan do essa emen da que ten ta rá ex clu ir do bojo da
re for ma os fun ci o ná ri os dos ex-Ter ri tó ri os e do
ex-Dis tri to Fe de ral.

Con ce do, com mu i to pra zer, o apar te ao Se na -
dor Pa pa léo Paes, do ex-Ter ri tó rio do Ama pá, atu al
Esta do do Ama pá.

O Sr. Pa pa léo Paes (PMDB – AP) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, eu não que ro, de for ma al gu -
ma, que brar o seu ra ci o cí nio. Mas eu não po de ria de i -
xar de pa ra be ni zá-lo pela ini ci a ti va. Nós que so mos
in te gran tes e fun ci o ná ri os dos ex-Ter ri tó ri os, e te mos, 
nos nos sos Esta dos, es sas pe cu li a ri da des que V. Exª
ci tou, te mos de ser re co nhe ci dos, re al men te, pela si -
tu a ção em que vi ve mos. Pa ra be ni zo V. Exª pela
emen da; eu a subs cre vo e de i xo, mais uma vez re gis -
tra do nes ta Casa que esta re for ma é dis cri mi na tó ria
para com o ser vi dor pú bli co. Ela ten ta jo gar para o
povo a sen sa ção de que o ser vi dor pú bli co é res pon -
sá vel por to das as ma ze las que ca u sa ram a si tu a ção
em que vi ve mos hoje. V. Exª já ci tou al gum exem plo
do des ti no ina de qua do dos re cur sos com os qua is
con tri bu í mos, to dos nós ser vi do res pú bli cos, para a
Pre vi dên cia. Fica, por tan to, o re gis tro da sua pre o cu -
pa ção para com o ser vi dor pú bli co, prin ci pal men te os
ser vi do res pú bli cos dos ex-Ter ri tó ri os, como V. Exª
bem fri sou. Tra ta-se de um qua dro em ex tin ção, uma
vez que o qua dro des ses ser vi do res, da fe i ta que vão
se apo sen tan do, que vão fa le cen do, não é re com pos -
to; as vi ú vas e pen si o nis tas tam bém fa le cen do, es ses
re cur sos não são mais uti li za dos pelo Esta do. Por tan -
to, mais uma vez re for ço a fe li ci da de por ou vir de V.
Exª a pro pos ta de emen da que irá fa zer à Re for ma da
Pre vi dên cia. Mu i to obri ga do pelo apar te que me con -
ce deu e, mais uma vez, pa ra béns a V. Exª.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Pa pa léo
Paes, pois, na ver da de, a pri me i ra gran de in jus ti ça
que, cre io, se co me te – e a gran de im pren sa re pe te
de ma ne i ra não es cla re ce do ra e não jus ta – é a pe cha 
de que o ser vi dor pú bli co é o res pon sá vel pelo de se -
qui lí brio da Pre vi dên cia So ci al. Isso não é ver da de. E
não pos so con ce ber que um país te nha in te res se em
ver o seu ser vi dor pú bli co de sa cre di ta do pe ran te a
opi nião pú bli ca. Como o nome está di zen do, ser vi dor
pú bli co; tra ta-se da pes soa que ser ve exa ta men te ao
povo e é pago pelo povo para isso. Exis tem car re i ras
ti pi ca men te de Esta do que es tão sen do apre sen ta -
das pe ran te a opi nião pú bli ca como se fos sem de ten -
to ras de pri vi lé gi os, como se fos sem ma ra jás, como
se não fos sem im por tan tes para que o Esta do bra si le -
i ro, para que a Na ção bra si le i ra te nha seus três Po de -
res fun ci o nan do ade qua da men te. Há si tu a ções em
que não se pode pen sar se quer em subs ti tu ir a ação
do ser vi dor pú bli co. Ou será que nós va mos ter ce i ri -
zar, por exem plo, o Po der Ju di ciá rio? Ou será que nós 
va mos ter ce i ri zar o pa pel da Po lí cia Fe de ral? Ou será
que nós va mos ter ce i ri zar, por exem plo, o pa pel dos
le gis la do res? Por tan to, há que se pen sar em ga ran tir
a dig ni da de do ser vi dor pú bli co e em per mi tir que ele
pros pe re em sua car re i ra e te nha in cen ti vos para ser
ser vi dor pú bli co. E nes te con tex to se res sal ta, re pi to,
a ques tão es pe ci a lís si ma dos fun ci o ná ri os do ex-Ter -
ri tó ri os Fe de ra is, as sim como dos ina ti vos, dos pen si -
o nis tas que hoje são tra ta dos de ma ne i ra de si gual. 

E não se pode ama nhã di zer que não se pode
fa zer essa ex ce ção, por que se ria tra tar de si gual men -
te os ser vi do res pú bli cos, uma vez que hoje os fun ci o -
ná ri os do ex-Ter ri tó ri os e do ex-Dis tri to Fe de ral es tão
sen do tra ta dos de ma ne i ra de si gual na le gis la ção.

O que es tou pro pon do é ape nas a pre ser va ção
de um mí ni mo para es ses fun ci o ná ri os, já que, como
dis se V. Exª, Se na dor Pa pa léo Paes, esse é um qua -
dro que vem di mi nu in do a cada ano e, por tan to, a
cada ano que pas sa, di mi nu em as des pe sas com es -
ses qua dros, seja com o ser vi dor que está na ati va,
seja com o ser vi dor que está na ina ti vi da de. 

Re pi to: tan to os apo sen ta dos e os pen si o nis tas
quan to os que es tão na ati vi da de dos qua dros dos
ex-Ter ri tó ri os e do ex-Dis tri to Fe de ral es tão cada vez
one ran do me nos o Go ver no Fe de ral. Há os que es tão
tra ba lhan do e há os que es tão apo sen ta dos por que já 
tra ba lha ram o su fi ci en te e há os pen si o nis tas que fi -
ze ram, de acor do com a lei, por onde me re cer sua
pen são.

Por tan to, nes te dia, de i xo re gis tra da a mi nha po -
si ção. Agra de ço o apo io de V. Exª, Sr. Pre si den te,

como um Se na dor do Ama pá. Qu e ro con tar com o
apo io de to dos os Se na do res para cor ri gir mos mais
um pou co a re for ma da Pre vi dên cia. Espe ro que o Se -
na do Fe de ral re al men te a aper fe i çoe e faça com que
ela saia da qui fa zen do jus ao per fil do Pre si den te
Lula, o de um ho mem jus to e que de fen de aque les
que pre ci sam mais de as sis tên cia, não o de um ho -
mem que faz ge ne ra li za ções ab sur das, di zen do, por
exem plo, que de ter mi na da ca te go ria ga nha mu i to
mais que uma sim ples em pre ga da do més ti ca. É ló gi -
co. Eu gos ta ria mu i to que to das as em pre ga das do -
més ti cas ga nhas sem um sa lá rio mu i to mais dig no.
Para isso, se ria pre ci so que o ser vi dor pú bli co, que,
mu i tas ve zes, em pre ga uma em pre ga da do més ti ca,
pu des se ga nhar mais, para ter con di ções de pa gar
me lhor a em pre ga da do més ti ca. Não é fa zen do ape -
nas com pa ra ção com os pe que nos sa lá ri os que va -
mos cor ri gir as in jus ti ças so ci a is des te País.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. Pa -
pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San ta, pró xi mo
ora dor ins cri to.

V. Exª terá até 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 Pa pa léo Paes, Srªs e Srs. Se na do res, 
bra si le i ras e bra si le i ros, Se na dor Pe dro Si mon, sím -
bo lo ma i or dos 180 anos da his tó ria des te Se na do,
que igua la-se a Ruy Bar bo sa, fui con vi da do pe los pro -
fes so res uni ver si tá ri os fe de ra is do Pi a uí e por fun ci o -
ná ri os pú bli cos para um de ba te na sex ta-fe i ra pela
ma nhã. O tema, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, era
essa de sas tra da re for ma pre vi den ciá ria, a PEC 40,
per ver sa, es te li o na tá ria, cri mi no sa. Assim, Sr. Pre si -
den te, eu ti nha o com pro mis so de fa zer um pro nun ci -
a men to nes ta Casa.

De lá veio que o Se na do não fun ci o na va às sex -
tas-fe i ras, mas ape nas de ter ça a quin ta. No en tan to,
hoje es ta mos aqui, se gun da-fe i ra, 15 de se tem bro de
2003. Che guei às 14 ho ras e 30 mi nu tos e só ago ra,
às 17 ho ras e 23 mi nu tos, con se gui usar da tri bu na.

Esta Casa mu dou. E a ig no rân cia é au da ci o sa,
Se na dor Pe dro Si mon. Na na tu re za, tudo muda. Só
há uma for ça per ma nen te: a mu dan ça. Por tan to, o Se -
na do mu dou.
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Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a água com que
V. Exª se ba nhar hoje em um rio da sua Ro ra i ma não
será a mes ma de ama nhã. Tudo muda. O Se na do mu -
dou!

Como dis se Sha kes pe a re, sa be do ria é unir a
ex pe riên cia dos mais ve lhos à ou sa dia dos mais no -
vos – sim bo li za da aqui pela ex pe riên cia do Se na dor
Pe dro Si mon e pe los que che ga ram a esta Casa. A
pro va de que hou ve mu dan ça é que es ta mos aqui
numa se gun da-fe i ra.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Mão San ta, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Com todo o
pra zer, eu e o Bra sil es cu ta re mos o Se na dor Pe dro Si -
mon. Há o ris co de a Rede Glo bo e de o SBT per de -
rem au diên cia, por que, quan do se pro nun cia o Se na -
dor Pe dro Si mon, o País pára para ouvi-lo e se gui-lo.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – No bre Se -
na dor Mão San ta, pos so di zer que é re al men te im -
pres si o nan te a au diên cia da TV Se na do no Bra sil.
Mu i tos da que les que ima gi na vam que a TV Se na do
se ria algo ri dí cu lo e gro tes co es tão ve ri fi can do que é
di fe ren te. Há uma sé rie de ati vi da des do Se na do que
não têm sido di vul ga das pela gran de im pren sa, como
a CPI do Ba nes ta do, mas que o têm sido pela TV Se -
na do, per mi tin do que o Bra sil in te i ro sa i ba do que
está acon te cen do. V. Exª se co lo ca em pri me i ro lu gar
en tre os no vos Se na do res des ta le gis la tu ra, pela cul -
tu ra, pela ca pa ci da de, pela com pe tên cia e pelo seu
es ti lo. V. Exª tem um es ti lo que tor na pro fun da men te
agra dá vel ouvi-lo como es ta mos fa zen do des te ple -
ná rio, mas que tor na pro fun da men te ca ti van te ou vir
em casa, pela te le vi são, como eu faço, por que V. Exª
fala de uma ma ne i ra sin ge la, sim ples, de uma for ma
que o povo acom pa nha. V . Exª fala de uma ma ne i ra
len ta, tran qüi la, e o povo sen te, pela fir me za com que
V. Exª fala, a se ri e da de e a sin ce ri da de do que V. Exª
diz. Isso é mu i to im por tan te. Há mu i tos ora do res bri -
lhan tes, ex tra or di ná ri os, que têm gran de cul tu ra e di -
zem gran des co i sas, mas que não con se guem trans -
mi tir ao te les pec ta dor. É mu i to im por tan te sa li en tar
isso, Se na dor. Diz-se que, na rá dio, você pode fa zer
um gran de dis cur so e o ou vin te pode gos tar ou não ou 
pode não li gar, você pode ga nhar, per der ou nem ga -
nhar nem per der vo tos. Mas, na te le vi são, o te les pec -
ta dor gos ta ou não, por que ele vê. Entra mos na casa
do te les pec ta dor, na sua in ti mi da de, e ele olha para
nós, para os nos sos olhos, para os mí ni mos de ta lhes.
Qu e ro di zer que, jun to com V. Exª, che gou uma plêi a -
de de no vos Se na do res que re al men te deu vida nova, 
deu di nâ mi ca a esta Casa. Está acon te cen do aqui lo

que V. Exª sa li en ta. Hoje é se gun da-fe i ra, V. Exª está
fa lan do às 17 ho ras e 27 mi nu tos e eu es tou aqui es -
pe ran do a mi nha vez para fa lar. Espe ro po der fa lar até 
às 18 ho ras e 30 mi nu tos, pois ain da há ou tros ora do -
res ins cri tos. Já acon te ceu de não con se guir mos fa lar 
em re u niões de se gun da-fe i ra por ha ver es go ta do o
tem po. No ano pas sa do, as re u niões de quin ta-fe i ra
eram fe i tas pela ma nhã, fo ram ri di cu la men te trans fe -
ri das para a ma nhã. Em ra zão dis so, elas se es va zi a -
vam, pois as pes so as iam em bo ra quin ta-fe i ra cedo
ou quar ta-fe i ra à no i te. Ago ra, as re u niões de quin -
ta-fe i ra são re a li za das à tar de e se guem no i te aden -
tro. E as re u niões de sex ta-fe i ra, que se re a li zam pela
ma nhã, às qua is mu i ta gen te não com pa re cia, têm
co me ça do às 9 ho ras e têm con ti nu a do até 13 ho ras e 
30 mi nu tos ou 14 ho ras, ha ven do ain da Se na do res
aqui e, às ve zes, ha ven do um gran de de ba te. O Se na -
do está vi ven do um dos seus me lho res mo men tos.
Eu, que es tou aqui há vin te anos, pos so di zer isso. O
Se na do vive um dos seus mo men tos mais im por tan -
tes e sig ni fi ca ti vos, por que essa gen te que en trou traz 
uma idéia nova, uma pre o cu pa ção nova, um es ti lo
novo. E há uma co in ci dên cia im por tan te: te mos gen te
nova aqui, com von ta de de tra ba lhar, com von ta de de
de ba ter, de dis cu tir, e um Go ver no novo, que está
apre sen tan do as suas pro pos tas, acer tan do aqui, er -
ran do lá, mas de qual quer ma ne i ra é um novo Go ver -
no, por tan to essa du pla co in ci dên cia de Par la men to
novo, Se na do novo e Go ver no novo está fa zen do com 
que V. Exª pos sa di zer com gran de or gu lho: “Esta
Casa vive um gran de mo men to”. E se lhe di zi am que
não fun ci o na va na se gun da-fe i ra, que não fun ci o na va 
na sex ta-fe i ra, V. Exª pode até ter au to ri da de de di zer:
“Não fun ci o na va quan do o Mão San ta não es ta va lá;
ago ra que o Mão San ta está lá, fun ci o na na se gun -
da-fe i ra e fun ci o na na sex ta-fe i ra”. Meus cum pri men -
tos a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª e in cor po ro seu apar te ao meu pro nun ci a men -
to.

Eu que ria di zer que nós, mé di cos – es ta mos di -
an te de dois mé di cos, o Se na dor Pa pa léo Paes e o
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti – va mos bus car a eti o -
lo gia, a ca u sa em tudo, e a ca u sa dis so tudo é o
exem plo que Pe dro Si mon nos dá. Como Pa dre Antô -
nio Vi e i ra dis se: “O bem nun ca vem só, o exem plo ar -
ras ta”. V. Exª nos ar ras tou à gran de za de ser Se na dor.

Então, que ro cha mar a aten ção jus ta men te para 
o se guin te – quis Deus dois mé di cos aqui pre sen tes
–: pri me i ro, Se na dor Pe dro Si mon, o PMDB tem que
en trar no de ba te fran co. O ma i or apo io será – e se re -
mos base ao Pre si den te da Re pú bli ca – le var mos a
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Sua Exce lên cia a ver da de: Se na dor Pe dro Si mon, o
nos so que ri do e ex tra or di ná rio Lula, fi gu ra hu ma na
ge ne ro sa, er rou no co me ço; nem tudo está per di do,
mas er rou mes mo, deu uma man ca da. Isso é nor mal.
Nós, que en ten de mos a na tu re za, sa be mos que
quan do se vai ca mi nhar, cai, le van ta, cai e anda. Está
na hora dele, de po is da que da, Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res, le van tar.

Esse ne gó cio de ter au men ta do a má qui na foi
um erro. Sua Exce lên cia nun ca ha via go ver na do. Os
seus com pa nhe i ros tam bém são no vi ços, de tal ma -
ne i ra que é um erro. Por isso que se es tu da até para
jo gar fu te bol, se não a pes soa fica no time dos pe la de -
i ros. Para jo gar na se le ção, tre i na-se, es tu da-se e se
ad qui re téc ni ca. Então, para ad mi nis trar há com pên -
di os, es tu da-se.

Áti la, rei dos Hu nos, es cre veu um li vro de ad mi -
nis tra ção. Que be le za os prin cí pi os de he ran ça. Tam -
bém Syrus Pu bli us, ro ma no, es cre veu como ad mi nis -
trar, mas o li vro mais re cen te é Re in ven tan do o Go -
ver no. Ted Ga e bler e Da vid Osbor ne vi ram que é di fí -
cil, que a de mo cra cia é com ple xa. Assim, Bill Clin ton,
em sua in te li gên cia, man dou dois gran des es pe ci a lis -
tas em ad mi nis tra ção es cre ve rem o li vro Re in ven tan -
do o Go ver no em que re su mem que o go ver no não
pode ser gran de de ma is, não pode ser como um tran -
sa tlân ti co, um Ti ta nic, por que afun da. Tem que ser pe -
que no, ver sá til como um Le ar jet, mas fi cou gran de.

Aon de que ro che gar? Quis Deus es tar pre sen te
o sol do PT, Se na dor Edu ar do Su plicy, que está aten -
to. Pela sin ce ri da de, S. Exª ten tou ser meu ci ri neu,
Se na dor Pe dro Si mon. Des de o pri me i ro dia, há um
am bu la tó rio fe de ral da uni ver si da de, no qual fo ram
apli ca dos US$22 mi lhões para a ob ten ção da mais
so fis ti ca da tec no lo gia em exa mes, e os ins tru men tos
es tão per den do a va li da de. Se um car ro pos sui um
pe río do de va li da de, in de pen den te men te da as sis tên -
cia, ima gi nem os apa re lhos ele trô ni cos so fis ti ca dos
da Me di ci na mo der na.

Fal tam R$60 mil re a is para co lo cá-los em fun ci -
o na men to, en tre tan to este Go ver no não tem di nhe i ro.
Cre io que é fal ta de di nhe i ro, por que o Se na dor Edu -
ar do Su plicy foi nos so com pa nhe i ro na luta, re i vin di -
cou, tra ba lhou, as sim como o Se na dor Tião Vi a na, a
quem tam bém sou agra de ci do. Aque la san ta guer re i -
ra, már tir do PT, foi co mi go aos Mi nis té ri os, o que
deve ter con tri bu í do para o aci den te vas cu lar ce re bral 
que so freu. Andei com a “san ta trin da de” do PT, már ti -
res, im plo ran do des se Go ver no R$60 mil para o Pi a uí, 
a fim de fa zer fun ci o nar uma ins ti tu i ção pú bli ca que
ser ve aos es tu dan tes uni ver si tá ri os, que de vem aten -
der os po bres.

O ser vi ço pú bli co é que vai aten der os po bres.
Os ri cos não têm pro ble ma, pe gam um avião da TAM
ou da Va rig e vão para São Pa u lo. E o Mi nis tro da
Edu ca ção tam bém, por que é uni ver si tá rio. Os dois
Mi nis tros. Ha via ou tro para pe dir e eu não o fa zia por -
que acre di ta va que de via aguar dar.

Se na dor Pa pa léo Paes, gos ta ria de di zer que há 
ou tro gran de hos pi tal, ini ci a do pelo Se na dor He rá cli to 
For tes, quan do Pre fe i to de Te re si na, e eu de Par na í -
ba, en tre 1988 e 1991. O Pre fe i to é do PSDB, mas o
fato é que a obra se trans for mou em um ele fan te bran -
co, e não exis te fi nan ci a men to pelo Mi nis té rio.

Mu i to bem. Fui a mi nha ci da de, Par na í ba. Se na -
dor Pe dro Si mon, se V. Exª me per mi te, na Gré cia, Sê -
ne ca dis se: “se você não sabe para que por to vai,
ven tos ne nhum lhe aju da rão”. Eu sei; os ven tos me
aju dam; es tou aqui para de fen der os po bres, os hu -
mil des e os ne ces si ta dos. Che guei aqui can tan do e
en ten den do que o povo é o po der. É esse meu en ten -
di men to. Não exis te, a meu ver, Po der Le gis la ti vo, Po -
der Ju di ciá rio e nem Po der Exe cu ti vo. No meu en ten -
der, no L’Esprit Des Lois, so mos ins tru men tos da de -
mo cra cia.

Se na dor Pe dro Si mon, o po der é o povo. O
povo é o po der. É o povo que paga a con ta. Aliás, eu
me de vo tei tra ba lhan do numa San ta Casa de Mi se ri -
cór dia. Em 1991, in cor po rei um hos pi tal fe de ral e o
mu ni ci pa li zei, pois, en tris te ci do, na mi nha ci da de, o
Pre fe i to anun ci ou e já mar cou a data – os ve re a do -
res me mos tra ram uma car ta ex pli can do a fal ta de
apo io – para fe char to dos os aten di men tos de emer -
gên cia e ur gên cia.

Então, este Go ver no está en ga na do. Apren di
com o ca bo clo do Pi a uí que é mais fá cil ta par o sol
com a pe ne i ra do que es con der a ver da de. A ver da de
é que o povo está aban do na do, sem em pre go, sem
sa ú de, sem edu ca ção, sem se gu ran ça. Só não per de -
mos a ver go nha. Sa be mos que a de mo cra cia nos dá
al ter nân cia do po der. Essa é a ver da de.

Exer ci a Me di ci na na mi nha ci da de e nun ca ouvi
di zer que fe cha ri am um hos pi tal. E Par na í ba não é
sim ples men te Par na í ba, não. Se na dor Anto nio Car los 
Va la da res, digo como Sê ne ca, que não era nem de
Ate nas e nem de Espar ta: Par na í ba não é uma pe -
que na ci da de, é a mi nha ci da de. Ela sim bo li za as
5.546 ci da des des te País. Se em Par na í ba, go ver na -
da pelo PT, em que con fi a mos, em que acre di ta mos,
fe cha-se...

Se na dor Pe dro Si mon, nun ca vi um ne gó cio
como esse, por que não há apo io. Os pre fe i tos en con -
tram-se em di fi cul da de. Mas esse Con gres so acre di -
tou – e acre di tou bem – no mais hon ra do dos mé di cos 
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e no me lhor Mi nis tro da Sa ú de: Dr. Ja te ne. Pos si bi li -
tou-se, en tão, a cri a ção da CPMF, para oxi ge nar e sal -
var a sa ú de, mas seus re cur sos fo ram des vi a dos. De -
po is, in ven ta ram a Cide. Isso tudo, hoje, Se na dor Pa -
pa léo Paes, re pre sen ta mais da me ta de dos tri bu tos,
cu jas fa ti as não são da das para os lo ca is onde vive e
so fre o ci da dão. O PT di zia: “não te nha medo de ser
fe liz”. Eles que rem aque le so nho, mas está todo mun -
do apa vo ra do.

Ima gi no como es tão a mi nha Par na í ba e as ou -
tras ci da des. Nin guém mora no Pa lá cio da Alvo ra da,
só a fa mí lia do Pre si den te do Bra sil. O povo mora nas
ci da des, e essa é a ver da de.

Vou dar o ma i or apo io ao povo, pois re pre sen to
o PMDB e sigo sua men sa gem. É aque la que
Ulysses, en can ta do, do fun do do mar, de i xou: “Ouça a 
voz rou ca das ruas”. E a voz rou ca das ruas é esta: va -
mos ter co ra gem de le van tar da que da dos pri me i ros
pas sos fal sos do go ver no, di mi nu ir, ama nhã, esse mi -
nis té rio e man dar os seus re cur sos para onde há fal ta: 
edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça. Isso é me lhor que con -
tem plar aque les que vão com a cuia pe dir mi nis té rio.
Nós, não! So mos do PMDB de Te o tô nio Vi le la – que,
com cân cer, teve a co ra gem de an dar para li ber tar
este País da do en ça ma i or, a di ta du ra – e do PMDB
da mo de ra ção de Tan cre do Ne ves.

Esta mos com pa ciên cia, mas já va mos para fim
do pri me i ro ano de Go ver no, ou 25% do man da to.

Qu e re mos agra de cer ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy pela co ra gem de nos aju dar, as si nan do do cu -
men tos. Man do nos sas úl ti mas pa la vras aos céus, a
Deus, à pa dro e i ra da mi nha ci da de, Nos sa Se nho ra
da Gra ça, e à gran de De pu ta da Fran cis ca Trin da de,
san ta már tir do PT, para que se lem bre re al men te de
le var fa tos con cre tos para me lho rar as vi das dos pi a u -
i en ses.

Era o que eu 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 Pe dro Si mon, como
ora dor ins cri to, por até vin te 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, es pe rá va mos – e
tal vez seja um exa ge ro do nos so País – de ma is da re -
u nião da OMC. Era de ma is ima gi nar que, de uma
hora para ou tra, sem mais nem me nos, os pa í ses ri -
cos re sol ve ri am ace i tar a pres são dos pa í ses em de -
sen vol vi men to no sen ti do de di mi nu í rem a quo ta dos
in cen ti vos que dão aos pro du tos agrí co las. Já foi uma
gran de sa í da os pa í ses ri cos re u ni rem-se com os pa í -
ses em de sen vol vi men to.

Fe li ci to a li de ran ça do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, na pes soa de nos so Mi nis tro, e da equi pe
bra si le i ra que, jun ta men te com a or ga ni za ção dos pa -
í ses do blo co, fi ze ram um tra ba lho ex cep ci o nal, po si ti -
vo, con cre to, real, di nâ mi co e ir res pon dí vel.

Não há dú vi da de que está fi can do cada vez
mais di fí cil, nes te mun do glo bal – quan do os pa í ses
em de sen vol vi men to fa lam que a hu ma ni da de é glo -
bal, que o mun do tem de ter uma eco no mia uni fi ca da
e que o de sen vol vi men to é para to dos –, jus ti fi car os
sub sí di os exa ge ra dos e ab sur dos que a Eu ro pa e os
Esta dos Uni dos con ce dem aos seus agri cul to res.

É fá cil ima gi nar. Para o Bra sil, isso sig ni fi ca
US$15 bi lhões a me nos em nos sas ex por ta ções. O
Bra sil de i xa de ex por tar US$15 bi lhões pela con cor -
rên cia des le al fe i ta pe los pa í ses ri cos, e pode-se di zer 
que são 900 mil em pre gos que te ría mos a mais no
Bra sil se hou ves se essa ex por ta ção.

Se se bus ca o en ten di men to, se se quer um co -
mér cio que seja vol ta do para o diá lo go, para o en ten -
di men to e não para a vi o lên cia; se se quer evi tar o
ocor reu na Pri me i ra Gu er ra e na Se gun da Gran de
Gu er ra, quan do o co mér cio, es pre mi do pe las lu tas in -
ter nas, le vou o mun do ao con fli to, é fá cil com pre en der 
que se deve ter um país cu jos ór gãos in ter na ci o na is
con si de rem o en ten di men to de to dos. Não é crí vel,
não é viá vel que rer-se ima gi nar que, nes ta épo ca, o
mun do re tro ce da ao tem po da es cra va tu ra, quan do
as gran des na ções im pu nham seus de se jos, e as na -
ções co lô ni as obe de ci am. O mun do está mu dan do. A
mo der na te le vi são, os me i os de co mu ni ca ção, nos so
co nhe ci men to dos di re i tos e das res pon sa bi li da des,
tudo isso faz com que um ci da dão hoje co nhe ça a re -
a li da de de todo o mun do, por que o mun do che ga a
sua casa a cada mo men to e a cada hora.

Por isso, pa re ce-me fun da men tal que a OMC te -
nha re al men te um tra ta do que dê con di ções a to dos
os pa í ses de pro gre di rem, de se de sen vol ve rem e de
avan ça rem, mas que não per mi ta que os gran des,
que são enor mes e que já têm uma in fi ni da de de po -
de res em suas mãos, te nham mais um po der: o de im -
pe dir o sur gi men to de algo novo. Pa re ce-me ab sur do,
ir ra ci o nal.

Não acho que sa í mos der ro ta dos. Cre io que foi
me lhor, on tem, ter mi nar num im pas se sem nota do que
a ela bo ra ção de uma nota va zia ou de uma – como que -
ri am – que des se al gu mas con ces sões de fa vor. Por
exem plo, até de zem bro, con ce de ri am esse ou aque le
pro du to, sem di zer qual era ou qual não era.

A ver da de é que as na ções es tão cres cen do. A
bi o tec no lo gia está de sen vol ven do as na ções de todo
o mun do, e o Bra sil está en tre elas. Ve jam a Embra pa.
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Sin to-me fe liz quan do lem bro que, no pe río do em que
fui Mi nis tro da Agri cul tu ra, per cor ri to das as uni da des
da Embra pa, jun to com o Pre si den te da Re pú bli ca,
re u ni suas uni da des, dei for ça to tal e ab so lu ta à em -
pre sa. Qu an do ór gãos da im pren sa pu bli ca vam edi to -
ri a is cri ti can do as pe ra men te a con ces são de qua tro
mil bol sas de es tu do a bra si le i ros no ex te ri or, en quan -
to aqui pas sa vam fome, eu res pon dia que es ses bra -
si le i ros es ta vam no ex te ri or exa ta men te para que, no
fu tu ro, aqui os bra si le i ros não pas sem fome, que es -
ses bra si le i ros es ta vam no ex te ri or pre pa ran do-se
para que a en ti da de que eles re pre sen ta vam nos des -
se le gi ti mi da de na ci o nal.

Hoje, a bi o tec no lo gia bra si le i ra é res pe i ta da
pelo mun do in te i ro, por que a Embra pa faz do Bra sil o
ma i or pro du tor de açú car, de soja, de car ne e logo se -
re mos o ma i or pro du tor de uma sé rie in ter mi ná vel de
pro du tos, fru to exa ta men te da bi o tec no lo gia, da nos -
sa ca pa ci da de.

Du ran te os 365 dias do ano, te mos to dos os cli -
mas e to das as tem pe ra tu ras no ter ri tó rio bra si le i ro.
Neve e gelo, no Sul; ve rão equa to ri al, no Nor des te.
Por tan to, po de mos su prir o mun do in te i ro, to dos os
anos, de to dos os pro du tos, re sol ven do e equa ci o -
nan do os nos sos pro ble mas. Te mos a ma i or área de
ter ra agri cul tá vel do mun do, a ma i or re ser va que exis -
te no mun do e as ma i o res re ser vas de água doce do
mun do; o Bra sil se apre sen ta com uma men sa gem de 
pro gres so e de de sen vol vi men to na agri cul tu ra que
não tem si mi lar.

Por isso, quan do o Bra sil se une à Argen ti na e
ao res to da Amé ri ca do Sul, quan do di a lo ga com essa 
gen te, dis tri bui nos so co nhe ci men to com os nos sos
ir mãos da Amé ri ca do Sul, não é no sen ti do de que rer
ex plo rá-los, mas para que eles su bam co nos co, cres -
çam co nos co e avan cem co nos co.

Essa é uma po lí ti ca que me re ce res pe i to; não é
a po lí ti ca ame ri ca na, que quer que a Amé ri ca La ti na
seja per ma nen te men te quin tal dos Esta dos Uni dos,
para plan tar ape nas o que eles que rem. Não es ta mos
bus can do diá lo go no Mer co sul com os nos sos ir mãos 
no sen ti do de que eles se jam di fe ren tes de nós. Pelo
con trá rio, que re mos que al guns lu ga res que es te jam
em si tu a ção mais tris te que a nos sa, onde haja mais
fome, mais mi sé ria e mais in jus ti ça, te nham o am pa ro
do abra ço fra ter no, a co la bo ra ção e a so li da ri e da de
de fa zer com que esta Amé ri ca do Sul – que hoje é um 
con ti nen te tão po bre quan to a Áfri ca, tão mi se rá vel
como tan tos ou tros do mun do – seja um con ti nen te
rico e prós pe ro, onde tudo dá, onde tudo se plan ta e
onde tudo se co lhe. Te mos to dos os mi né ri os; te mos
to das as re ser vas. E, se fe chás se mos nos sas por tas

ao res to do mun do, a Amé ri ca do Sul não pre ci sa ria
im por tar, por que, por for ça pró pria, de sen vol ve ria o
seu cres ci men to.

Por isso, fez mu i to bem o Bra sil em le var uma po -
si ção fir me à OMC, em le var uma po si ção cor re ta, di a lo -
gan do com os seus par ce i ros e apre sen tan do uma pro -
pos ta res pe i tá vel, de con te ú do e de se ri e da de.

Os eu ro pe us e ame ri ca nos es ta vam tão acos tu -
ma dos a en con trar os ou tros Pa í ses sub me ti dos e hu -
mi lha dos, de ca be ça ba i xa, pe din do es mo la, que se
sur pre en de ram quan do en con tra ram os pa í ses com
idéi as e pro pos tas, nú me ros e de ci sões. E pe di ram
um tem po até de zem bro.

Va mos ver o que acon te ce rá. Mas a ver da de é
uma só: não po de mos ter o mun do di vi di do. De um
lado, o ca pi tal es ma gan do o Bra sil com os bi lhões de
dó la res que te mos de pa gar pe los ju ros da nos sa dí vi -
da; o Bra sil, pa gan do ju ros dez ve zes ma i o res do que
os que os ame ri ca nos e ja po ne ses pa gam. Do ou tro,
quan do en tra mos no mer ca do com um pro du to for te,
com con di ções de pre sen ça, já não dis cu tem a qua li -
da de. Antes, di zia-se que a nos sa car ne ou a nos sa
soja não eram de qua li da de. Já não dis cu tem o teor, a
qua li da de, a es sên cia, mas o pre ço, e que rem bo i co -
tar a en tra da do nos so pro du to.

Qu an do há tem pes ta de na Fló ri da, os la ran ja is
so frem e pe re cem, mas os pro du to res nor te-ame ri ca -
nos não se pre o cu pam mu i to. Quem cho ra e so fre são 
os pro du to res de la ran ja de São Pa u lo, por que a que -
bra na pro du ção de la ran ja di mi nui a pro du ção de
suco. Não tem pro ble ma! O ame ri ca no im por ta mais,
mu i to mais, mas por um pre ço bem me nor. É o co i ta do 
do pro du tor bra si le i ro que aju da a pa gar o se gu ro do
pro du tor de la ran jas nor te-ame ri ca no.

Con ce do um apar te ao Se na dor Hé lio Cos ta.
O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Pe -

dro Si mon, cum pri men to V. Exª. Mais uma vez, com o
bri lhan tis mo de sua ex po si ção, V. Exª re la ta como tes -
te mu nha ocu lar o en con tro ocor ri do no úl ti mo fim de
se ma na em Can cún, ao di zer, com mu i ta pro pri e da -
de, que lá, mais uma vez, os ri cos es ma ga ram os po -
bres. O Bra sil tem uma po si ção fir me, de ci di da, ex -
pres sa por seus re pre sen tan tes, tan to o Mi nis tro Cel -
so Amo rim quan to o nos so Emba i xa dor Ru bens Ri cu -
pe ro, em Can cun, e per ma ne ce rá com essa fir me za,
para que pos sa con ti nu ar dis pu tan do, sim, a pos si bi li -
da de de ser par te des te mun do glo ba li za do. Mas par -
ti ci pa ti va, ou seja, ven den do, como ex por ta dor, como
pro du tor qua li fi ca do e com pe ten te que é. Con for me V. 
Exª des ta ca, se não con se guir mos fa zer com que os
mu i tos que são po bres pos sam par ti ci par des te mun -
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do glo bal, os pou cos que são ri cos não po de rão ser
sal vos. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Pe dro Si mon, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois,
não.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Pe dro Si mon, V. Exª res sal ta o po si ci o na men to
ex tre ma men te cor re to do Go ver no bra si le i ro – li de ra -
do pelo Mi nis tro Cel so Amo rim, tam bém acom pa nha -
do dos Mi nis tros da Agri cul tu ra e do De sen vol vi men to 
Agrá rio, Ro ber to Ro dri gues e Mi guel Ros set to – em
de fe sa, pela pri me i ra vez, mu i to bem ar ti cu la da, ao li -
de rar os 22 pa í ses em de sen vol vi men to. Po si ci o na -
men to que está re ce ben do o res pal do do Con gres so
Na ci o nal de ma ne i ra su pra par ti dá ria. Ali es ti ve ram,
in clu si ve, três Srs. Se na do res, os qua is con vi da mos
para pres tar um re la to à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal. E res sal to que será mu i to
im por tan te que o Mi nis tro Cel so Amo rim sin ta essa in -
te ra ção, pois S. Exª con vi dou os Se na do res para
sem pre acom pa nha rem a de le ga ção bra si le i ra a cada 
um dos en con tros em que haja ne go ci a ções mul ti la te -
ra is e bi la te ra is, como a que ocor reu ago ra em Can -
cún e a que ocor re rá em no vem bro pró xi mo em Mi a -
mi. Por tan to, é mu i to im por tan te o re gis tro que V. Exª
traz para o Se na do Fe de ral.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –

SE) – Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª traz ao ple ná rio
des ta Casa um de ba te mu i to im por tan te re la ci o na do
prin ci pal men te à omis são e ao des ca so dos pa í ses ri -
cos em re la ção aos pa í ses mais po bres. No ta da men -
te, a ten ta ti va, para não di zer a exe cu ção, de po lí ti cas
que tra vam o de sen vol vi men to das na ções sub de sen -
vol vi das, como a im po si ção de ta xas ab sur das, ta xas
al fan de gá ri as que pra ti ca men te pro í bem a en tra da
dos nos sos pro du tos nos pa í ses mais de sen vol vi dos,
prin ci pal men te nos Esta dos Uni dos. A Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio re u niu-se e, a meu ver, den tre
tan tos as sun tos que po de ri am des ta car nes sas re u -
niões, os seus in te gran tes po de ri am se pre o cu par
não ape nas com o co mér cio bi la te ral en tre as na ções
ri cas e po bres ou sub de sen vol vi das, como tam bém

com a cri a ção de um me ca nis mo ca paz de so cor rer a
po bre za mun di al. São mi lhões e mi lhões de pes so as
que mor rem di a ri a men te por fal ta de um pra to de co -
mi da na mesa. A cri a ção, por exem plo, da taxa TOB –
já ti ve mos oca sião de tra tar des se as sun to aqui, no
Se na do Fe de ral -, que pro por ci o nas se um fun do para
o aten di men to a mi lhões e mi lhões de pes so as; são
mais de 800 mi lhões de pes so as que es tão pas san do
fome no mun do. O De pu ta do Jean Zi e gler, da Su í ça,
de mons trou nu me ri ca men te que mais ou me nos 100
mil pes so as mor rem di a ri a men te por des nu tri ção ou
em con se qüên cia da fra gi li da de de sa ú de por ca u sa
po bre za. Por tan to, Se na dor Pe dro Si mon, é mu i to im -
por tan te V. Exª tra zer a de ba te as sun to tão re le van te,
como o do re la ci o na men to com os pa í ses ri cos e com
os pa í ses po bres, no ta da men te com o Bra sil, um País 
como V. Exª se re fe riu, de di men são con ti nen tal, pos -
su i dor de ri que zas mi ne ra is in co men su rá ve is, com
uma pro du ção agrí co la que está cha man do a aten ção 
do mun do, um gran de pro du tor de soja, de mi lho. Gra -
ças à Embra pa, a que V. Exª se re fe riu, o Esta do de
Ser gi pe que re pre sen to, um Esta do pe que no, já há al -
guns Mu ni cí pi os que es tão pro du zin do mi lho de me -
lhor qua li da de do que o pro du zi do, por exem plo, no
Pa ra ná. Então, V. Exª faz jus ti ça quan do elo gia o tra -
ba lho que essa em pre sa vem de sen vol ven do no cam -
po da tec no lo gia e da bi o tec no lo gia. Por isso, que ro
me so mar a V. Exª. Assi no em ba i xo de tudo o que o
Se na dor Pe dro Si mon dis se a res pe i to de ma té ria tão
em pol gan te, que é a do de sen vol vi men to dos pa í ses
mais po bres fren te às in jus ti ças e ao en fren ta men to
com os pa í ses mais ri cos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de -
ço os apar tes que me hon ra ram e que so ma ram ar gu -
men tos im por tan tes ao meu pro nun ci a men to.

Foi im por tan te sa li en tar – e eu já ti nha fe i to –
algo para o que o Se na dor Edu ar do Su plicy cha ma
aten ção: a im por tân cia da pre sen ça do Mi nis tro Cel -
so Amo rim. Se não me en ga no, Ru bens Ri cu pe ro es -
te ve lá. O fato de con vi dá-lo a par ti ci par foi um ges to
de mu i ta gran de za do Go ver no e do Mi nis tro Cel so
Amo rim. 

Fo ram im por tan tes as pre sen ças do Mi nis tro
Cel so Amo rim; de Ru bens Ri cu pe ro; do Mi nis tro da
Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues, um ho mem da mais
alta com pe tên cia, que re al men te co nhe ce a fun do as
ques tões na ci o na is e in ter na ci o na is da agri cul tu ra. O
Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues é uma das pes so as que
tem mais co nhe ci men to so bre a agri cul tu ra que eu
sa i ba nes te País; e do nos so que ri do com pa nhe i ro,
Mi nis tro Mi guel Ros se to, pri me i ra ex pe riên cia in ter -
na ci o nal, que tam bém deve ter co la bo ra do. 
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A pre sen ça dos Se na do res a que V. Exª se re fe -
re foi um fato novo tam bém im por tan te. A pre sen ça
dos Se na do res e a ex po si ção que S. Exªs nos apre -
sen ta rão na pró xi ma quin ta-fe i ra nos da rão ar gu men -
tos para nos pre pa rar mos, fa zer mos es tu dos e co -
nhe cer mos os es tu dos que o Bra sil le vou, a fim de
que, na pró xi ma re u nião, que será em Mi a mi, te nha -
mos con di ção de dar um re for ço ma i or, não ape nas
re pre sen tan tes que com pa re cem com a pre sen ça,
mas com o con te ú do da pa la vra e com o sen ti men to
do que apre sen tam.

Ca u sa-nos pena ve ri fi car que os gran des es te -
jam atra ves san do um mo men to em que não têm a vi -
são e nem a gran de za de per ce ber a res pon sa bi li da -
de do mo men to em que es tão vi ven do. Qu an do vejo a
des pre o cu pa ção com os mi lhões que pas sam fome,
quan do vejo as pes so as se re u ni rem, pen so numa
res pos ta que os gran des po de ri am ofe re cer: “Vo cês,
pa í ses em de sen vol vi men to, es tão cres cen do, es tão
avan çan do, va mos to dos dar um per cen tu al do que
ga nhar mos no co mér cio aos pa í ses do Ter ce i ro Mun -
do, des ti na do a com ba ter a fome, a com ba ter a mi sé -
ria no mun do”. Se ria algo po si ti vo, se ria algo sé rio, se -
ria algo res pon sá vel.

Mas isso é algo que não exis te, de que não se
toma co nhe ci men to, bas ta ve ri fi car-se ago ra o que
está acon te cen do, quan do no Ira que e no Afe ga nis -
tão, pa í ses bom bar de a dos, ar ra sa dos, des tru í dos pe -
los Esta dos Uni dos, no en tan to, a re cons tru ção é fe i ta 
à con ta gota, e a fome e a mi sé ria con ti nu am.

Por isso, meus ami gos, meus ir mãos, fe li ci to o
Go ver no bra si le i ro, fe li ci to a de le ga ção bra si le i ra por -
que des ta vez não nos en tre ga mos, ti ve mos co ra gem
de ex por uma ban de i ra.

Con fi a mos mu i to no Pre si den te Lula e que ro
crer que será mu i to im por tan te o dis cur so que Sua
Exce lên cia fará na aber tu ra da Assem bléia das Na -
ções Uni das. Nun ca o mun do es pe rou a ma ni fes ta ção 
de um país do Ter ce i ro Mun do com tan ta ex pec ta ti va
como aguar da o pro nun ci a men to de Lula na ONU,
quan do fa la rá não com a pa la vra da vi o lên cia, do ra di -
ca lis mo que não cons trói, mas com a ca pa ci da de,
com a com pe tên cia, com a gar ra da que les que de fen -
dem a jus ta ca u sa.

Quem po de ria ima gi nar que, en tre a pos se do
Pre si den te Lula e os pri me i ros me ses de Go ver no de
Sua Exce lên cia, Lula se ria o que foi? E que en tre a
pos se do Pre si den te ar gen ti no e o seu iní cio de Go ver -
no, Nés tor Kir chner se ria o que está sen do? Na re a li -
da de, o mun do teve uma gran de sur pre sa ao ver o que
está ocor ren do na Argen ti na. Me nem ten tou des mo ra -
li zar o atu al Pre si den te ar gen ti no, que não teve a chan -

ce de ir para o se gun do tur no, haja vis ta que Me nem,
ao sa ber que per de ria, re nun ci ou e não hou ve se gun -
do tur no. Por isso, Nés tor Kir chner pre ci sou ser ele i to
com 22% dos vo tos. Essa si tu a ção foi hu mi lhan te, mas
ele teve ca pa ci da de e com pe tên cia e hoje está com
mais de 80% de pres tí gio em ra zão de suas po si ções
co ra jo sas, en fren tan do o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal. A Argen ti na, que tem uma si tu a ção mu i to mais
com ba li da do que a nos sa, no en tan to, sem ter atrás
de si um gran de par ti do – ao con trá rio, um par ti do es -
fa ce la do em vá ri as áre as, di vi di do em vá ri os seg men -
tos –, de mons trou co ra gem e está ten do o res pe i to por
par te da que la na ção e por par te do mun do.

O dis cur so que o Pre si den te Lula fará em Nova
Ior que, nas Na ções Uni das, será um dos mais im por -
tan tes do Bra sil na Liga das Na ções. Ele ha ve rá de
co brar a que da dos ju ros in ter na ci o na is, de mos trar
o es cân da lo dos ju ros in ter na ci o na is, mos trar quan -
to paga o Bra sil e quan to pa gam os pa í ses de Ter ce i -
ro Mun do, que é in fi ni ta men te mais do que pa gam os 
Esta dos Uni dos, o Ja pão e a Ingla ter ra; ha ve rá de
co brar a que da dos ju ros dos pa í ses ri cos, co brar o
tér mi no da in jus ti ça do sub sí dio à agri cul tu ra dos pa -
í ses ri cos e co brar o que o Papa e o mun do es tão pe -
din do, uma ver ba es pe ci al des ti na da à po bre za, des -
ti na da à mi sé ria, à fome, e que o mun do in te i ro re co -
nhe ça o seu com pro mis so com os mi lhões que mor -
rem de fome e dê a sua con tri bu i ção para isso di mi -
nu ir.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – 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 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 11, de 2003-CN,
ten do em vis ta pu bli ca ção em avul so, nes ta data, do
pa re cer 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 (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.

V. Exª terá até as 18h30 min para fa zer o seu
pro nun ci a men to.
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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, que ro es tra nhar e ob ser var o con -
tra-sen so da de cla ra ção do vice-Pri me i ro Mi nis tro de
Isra el, Ehud Olmert, de que o as sas si na to do Pre si -
den te Pa les ti no Yas ser Ara fat se ria uma op ção para a
sua re mo ção do po der. Dis se Ehud Olmert, que é um
per so na gem im por tan te da equi pe do Pri me i ro-Mi nis -
tro, Ari el Sha ron, que a mor te de Ara fat é de fi ni ti va -
men te uma das op ções para a sua de po si ção do po -
der. Dis se ain da: “Esta mos ten tan do eli mi nar to das as 
ca be ças do ter ror, e Ara fat é uma de las”. E isso foi ba -
se a do na de ci são do ga bi ne te de se gu ran ça Isra e len -
se de quin ta-fe i ra pas sa da em que foi de fi ni do que
Ara fat se ria um obs tá cu lo à paz e que pre ci sa ria ser
re mo vi do.

Ora, Sr. Pre si den te Pa pa léo Paes, Srªs e Srs.
Se na do res, em agos to úl ti mo eu es ti ve três dias em
Isra el a con vi te do go ver no da que le país. O em ba i -
xa dor is ra e len se con vi dou a mim e ao Se na dor Ney
Su as su na para ali, com trin ta Par la men ta res, ob -
ser var mos os es for ços de paz. No diá lo go en tre os
trin ta Par la men ta res, sur gin do a ques tão so bre o
Pre si den te Yas ser Ara fat, um de pu ta do co lom bi a no
per gun tou a um dos ora do res que a nós trans mi tia
sua opi nião, uma pes soa es pe ci a li za da em ter ro ris -
mo, se e por que Isra el não con si de ra va a hi pó te se
até de eli mi nar Yas ser Ara fat. Este res pon deu que
essa ati tu de po de ria ca u sar uma tal re per cus são,
por que Yas ser Ara fat cons ti tui um sím bo lo tão for te
para o povo pa les ti no, que os is ra e len ses po de ri am
até per der o apo io de al guns de seus prin ci pa is ali a -
dos, in clu si ve do pró prio Go ver no dos Esta dos Uni -
dos. E me pa re ceu im por tan te que o Go ver no dos
Esta dos Uni dos ti ves se de pron to re cha ça do essa
con si de ra ção de se eli mi nar o Pre si den te Yas ser
Ara fat. 

Con si de ro tam bém mu i to im por tan te que o Go -
ver no bra si le i ro do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va e o Mi nis tro Cel so Amo rim te nham hoje de ma nhã
re a gi do de pron to. Se na dor Pe dro Si mon, leio a nota
do Ita ma raty a res pe i to des te as sun to e com a qual
es tou de ple no acor do:

O Go ver no bra si le i ro to mou co nhe ci -
men to, com pro fun da apre en são, da de ci são 
do ga bi ne te de se gu ran ça de Isra el de re -
mo ver dos ter ri tó ri os pa les ti nos o pre si den te 
da Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na, Yas ser
Ara fat. 

O Bra sil re co nhe ce no pre si den te da
Au to ri da de Na ci o nal Pa les ti na, Ara fat, uma
au to ri da de le gí ti ma e de mo cra ti ca men te ele -
i ta pelo povo pa les ti no. Nes te mo men to em
que as sis ti mos com per ple xi da de a uma
nova es ca la da de ações re ta li a tó ri as e con -
trá ri as à paz, a de ci são do ga bi ne te de se -
gu ran ça is ra e len se po de rá com pro me ter ir -
re me di a vel men te o pro ces so de paz. 

O Go ver no bra si le i ro exor ta Isra el a
re ver ter a de ci são do seu ga bi ne te de se -
gu ran ça e con cla ma, mais uma vez, is ra e -
len ses e pa les ti nos a agir com mo de ra ção
e re to mar a mesa de ne go ci a ções, úni co
es pa ço de onde po de rá sur gir uma so lu -
ção jus ta e du ra dou ra para o con fli to na re -
gião.

Sr. Pre si den te, é da ma i or im por tân cia que
aqui ve nha mos a re for çar o ape lo do Go ver no Lula.
Den tro em duas ho ras, o Pre si den te Lula es ta rá
hoje na He bra i ca, onde par ti ci pa rá das co me mo ra -
ções dos cin qüen ta anos des se im por tan te clu be da
co mu ni da de ju da i ca em São Pa u lo. Qu e ro tam bém
ex pres sar as mi nhas con gra tu la ções aos cin qüen ta
anos da He bra i ca e, mais uma vez, agra de cer a
opor tu ni da de de es tar pre sen te a con vi te da Co mu -
ni da de Isra e len se de São Pa u lo, a CIP, pe las pes so -
as do Sr. Pre si den te da He bra i ca e do Ra bi no Henry 
So bel. Esti ve há três se ma nas ex pon do o que vi em
Isra el e fiz um re la to do epi só dio ao qual me re fe ria,
a re a ção dos mem bros de go ver no de Isra el que di -
zi am que Yas ser Ara fat, afi nal de con tas, é um pre si -
den te ele i to di re ta men te pelo povo. Acho um pou co
en gra ça do Isra el, às ve zes, afir mar que tem a con -
vic ção de que Yas ser Ara fat se ria co ni ven te e até
es ti mu la dor e pla ne ja dor de ações ter ro ris tas, mas
não che gou a co lo car a evi dên cia para a opi nião pú -
bli ca mun di al de que isso efe ti va men te es ta ria ocor -
ren do.

Por ou tro lado, o que sa be mos é que, se for para 
re a li zar um es for ço de paz efe ti vo, os is ra e len ses de -
ve ri am es tar agin do como os dois lí de res is ra e len ses
do mo vi men to pela paz que fo ram, di an te des se
anún cio, ime di a ta men te ao quar tel ge ne ral do Pre si -
den te Yas ser Ara fat di zer que não es tão de acor do
com essa ação, as sim como tan tos ou tros que es tão a 
aler tar o Go ver no de Isra el de que uma ação des se
tipo – as sas si nar Yas ser Ara fat – po de rá de sen ca de ar 
um mo vi men to de ma i or vi o lên cia.

Aon de va mos pa rar? É pre ci so que a hu ma ni da -
de e o Ori en te Mé dio – os dois la dos – apren dam com
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a ex pe riên cia do Bra sil, onde des cen den tes de ju de -
us, ára bes e pa les ti nos con vi vem em paz. Se na dor
Pe dro Si mon, V. Ex.ª, que pos sui as cen den tes de ori -
gem ára be e aqui con vi ve, res pe i to sa e pa ci fi ca men -
te, com pes so as de ori gem ju da i ca, é um exem plo
vivo do que de ve ria es tar ocor ren do em Isra el.

Vol ta e meia re lem bro aqui o belo pro nun ci a -
men to de Mar tin Lut her King Jr., quan do ob ser va va a
im por tân cia de não se to mar do cá li ce do ve ne no do
ódio, da guer ra e da vi o lên cia. E na que le dia, 28 de
agos to de 1963, es ta vam ao lado dos ne gros, par ti ci -
pan do da mar cha pela in te gra ção ra ci al, ju de us –
como o Ra bi no Henry So bel sem pre lem bra quan do
cito o epi só dio –, quan do ele fa la va da ne ces si da de
de sem pre con fron tar mos a for ça fí si ca com a for ça
da alma.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Ex.ª per -
mi te-me um apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço, V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – V. Exª cha -
ma a aten ção para um in ci den te tão tris te, tão im pres -
si o nan te, que não con se gui mos en ten der. Como se
che ga a essa con clu são? Há dois anos, quan do acon -
te ceu aque le aten ta do em 11 de se tem bro, pa re cia
que o mun do in te i ro se ria cha ma do a uma mo bi li za -
ção to tal con tra o ter ro ris mo, sim, mas ba si ca men te
a fa vor da paz. E sen tiu-se uma an si e da de, uma ex -
pec ta ti va de que me di das a fa vor da paz eram im por -
tan tes. Infe liz men te, de lá para cá não hou ve pra ti ca -
men te nada de po si ti vo. Ora, uma de ci são como
essa... A fi gu ra do Sr. Ara fat dá-nos a im pres são de
que ele é um ho mem ven ci do, um ho mem que está
ali car re gan do a sua cruz. Qu an do ele apa re ce, ven -
de a ima gem de um ho mem que se sen te aba ti do e
que, na ver da de, está mu i to lon ge de mos trar sua ca -
pa ci da de in te gral. Entre os es que mas de luta con tra
o ter ro ris mo uma das te ses é no sen ti do de as sas si -
nar o pre si den te, o que cons ti tu i ria gra ve pre ce den -
te. Na dis pu ta en tre dois po vos, um de les po de rá de -
ter mi nar que a mor te do pre si den te ad ver sá rio é
uma das ma ne i ras de ga nhar tal dis pu ta. De onde
veio a idéia de que a mor te do che fe pa les ti no re sol -
ve o pro ble ma? Eu, com toda a sin ce ri da de, sin to
que o ame ri ca no, pela in fluên cia do mun do is ra e li ta,
não exer ce a ação, como de ve ria, dos dois la dos. Ele
não co lo ca a mão na mesa. O Clin ton fez: cha mou os 
dois. Se o Clin ton ti ves se um ter ce i ro man da to, ou se 
o Par ti do De mo cra ta ti ves se ga nho a ele i ção, tudo
es ta ria bem, pois a paz es ta va pra ti ca men te con so li -
da da. O que o Pre si den te Bush fez foi des tru ir o que
o Clin ton ti nha fe i to. Ele que não re co nhe cia o tra ta -

do as si na do pe los re pre sen tan tes de Isra el, pelo re -
pre sen tan te pa les ti no e pelo Pre si den te Bill Clin ton.
Ele dis se que não re co nhe cia e não ace i ta va aqui lo.
Então, ele bo i co tou o que es ta va sen do fe i to e não
fez nada no sen ti do po si ti vo. Então, es ta mos ven do o 
que está aí. Ima gi na mos que a que da do muro de
Ber lim sig ni fi ca ria o nas ci men to de uma nova hu ma -
ni da de, mas es ta mos ven do, nes se ter ce i ro mi lê nio,
o apa re ci men to de novo muro, o muro de uma na ção
que tem toda a for ça, en quan to do ou tro lado há uma
na ção em que nada exis te. E esse muro está sen do
er gui do e nem a hu ma ni da de, nem a ONU to mam
pro vi dên cia no sen ti do de de mons trar que é um ab -
sur do que nes te sé cu lo, no iní cio de uma nova re a li -
da de, es sas co i sas es te jam ocor ren do. Não te nho
dú vi da de que, la men ta vel men te, as gran des na ções 
es tão des pre o cu pa das com es sas ques tões. No fun -
do, a Ale ma nha, a Fran ça e a Chi na es ta vam pre o cu -
pa das era com a for ça que o ame ri ca no te ria lá no
Ira que, por que, de res to, tudo con ti nu am do mes mo
je i to. O Ira que e os ame ri ca nos, com a ma i or
cara-de-pau, que rem for ças dos pa í ses do mun do in -
te i ro, que rem que os pa í ses en vi em gen te, para bu -
cha de ca nhão, e di nhe i ro, por que eles es tão can sa -
dos de gas tar. Entre tan to, não ad mi tem en tre gar à
ONU o con tro le, para que ela pos sa, no co man do,
cha mar uma for ça de paz, bus car a paz. Mi nha so li da -
ri e da de pro fun da a V. Ex.ª pelo tris te, mas sé rio, pro -
nun ci a men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon.

Qu e ro res sal tar que, nes se caso, o pró prio
Go ver no Ge or ge Wal ker Bush, por meio do Se cre -
tá rio de Esta do, Col lin Po well, fez uma de cla ra ção
de ad ver tên cia, que re gis tro com as pa la vras dele:
“Acho que é pos sí vel an te ci par o ódio que essa
ação ca u sa ria por todo o mun do ára be: o even tu al
as sas si na to do Pre si den te Yas ser Ara fat. Os Esta -
dos Uni dos não apói am a mor te de Ara fat ou seu
exí lio da Pa les ti na. O Go ver no is ra e len se sabe dis -
so”. Nes se caso, o Se cre tá rio de Esta do Col lin Po -
well men ci o nou isso com mu i ta cla re za. E acho isso
im por tan te, aliás, é uma po si ção co in ci den te com a
nota do Ita ma raty.

Esti ve, apro xi ma da men te 50 mi nu tos, com o
Pre si den te Yas ser Ara fat, em 14 de agos to úl ti mo.
Entre guei a ele a car ta do Pre si den te Lula, cujo con -
te ú do era se me lhan te à car ta para o Pri me i ro-Mi nis -
tro Ari el Sha ron. Por meio des sas car tas, o Pre si den te 
Lula con cla ma va os dois la dos para re a li zar todo o es -
for ço pos sí vel para a paz. Pa re ceu-me, Se na dor Pe -
dro Si mon, que o Pre si den te Yas ser Ara fat es ta va mu -
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i to lú ci do. Fez-me, in clu si ve, inú me ras per gun tas a
res pe i to do Pre si den te Lula e do Go ver no bra si le i ro, o 
que mos trou sua lu ci dez. Qu an do lhe per gun tei o que
con si de ra va es for ços de paz, res pon deu-me de pron -
to que de pen de rão mu i to do es for ço e do con tro le que 
o quar te to re a li za rá. O quar te to é for ma do pelo Go -
ver no dos Esta dos Uni dos, pela União Eu ro péia, pelo
Go ver no da Rús sia e pela ONU.

É im por tan te que, nes te mo men to, a ONU
acom pa nhe de per to o que está acon te cen do em
Isra el, afir man do com mu i ta cla re za que será um ab -
sur do o as sas si na to ou mes mo a re mo ção de Yas ser 
Ara fat de Ra mal lah, con si de ran do in clu si ve que Isra -
el tem po der para re a li zar isso. Fo mos vi si tar as fá -
bri cas de mís se is, ex tre ma men te pre ci sos, e tam -
bém o quar tel ge ne ral onde está Yas ser Ara fat. Ali,
so bra ape nas a par te onde ele re al men te per ma ne -
ce; a ou tra, foi des tru í da pe los mís se is pre ci sos de
Isra el.

Espe ro, por tan to, que essa de ci são não ve nha a 
se tor nar uma re a li da de, o que po de ria sig ni fi car uma
ver da de i ra tra gé dia. Sim ples men te es pe ro que o bom 
sen so pre va le ça. 

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Edu ar do Su plicy, pror -
ro go a ses são por três mi nu tos, para V. Exª con clu ir o
seu dis cur so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 

Com res pe i to ao muro que Isra el está cons tru in -
do na Cis jor dâ nia, ain da hoje no jor nal O Glo bo, no
ar ti go in ti tu la do “Um ho mem, um muro, um voto”, o
jor na lis ta Tho mas Fri ed man, do The New York Ti -
mes, fala do ab sur do que está sen do essa cons tru -
ção, o que tam bém cons ti tui ou tro con tra-sen so. É ne -
ces sá rio que o go ver no de Isra el re ver ta a de ci são da
cons tru ir esse muro na Cis jor dâ nia.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Não há

mais ora do res ins cri tos.
O Sr. Se na dor Val mir Ama ral en vi ou dis cur so à

Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
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, nada mais jus to do que ga ran tir a dig -
ni da de e a se gu ran ça in te gral da que les que tra ba lha -
ram por lon gos anos, em prol da so ci e da de e dos
seus, e ti ve ram a fe li ci da de de al can çar uma ida de
avan ça da.

No mo men to em que o Bra sil, se guin do uma
ten dên cia mun di al, au men ta sig ni fi ca ti va men te sua
po pu la ção de ido sos, mu i tos são os pro ble mas a se -
rem en fren ta dos para que se lhes as se gu rem os di re i -
tos co muns a to dos os ci da dãos, bem como os di re i -
tos es pe ci a is a que fa zem jus.

Os ma i o res de 60 anos já so mam 14,5 mi lhões,
con for me o úl ti mo cen so, do ano 2000, cons ti tu in do
8,6% da po pu la ção bra si le i ra. De acor do com as pro -
je ções da Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, o Bra sil
con ta rá com 34 mi lhões de ido sos no ano de 2025,
mais que o do bro do nú me ro atu al. Se esse será,
como al me ja mos, o fu tu ro de uma pro por ção cada
vez ma i or de nos so povo, é ain da mais re co men dá vel
e sen sa to cri ar, des de já, as con di ções ne ces sá ri as
para uma vida se gu ra, sa u dá vel e fe liz na cha ma da
ter ce i ra ida de.

Sr. Pre si den te, a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be -
le ce, no ar ti go 230, al guns pre ce i tos bá si cos so bre
os di re i tos dos ido sos e so bre o modo como a fa mí -
lia, a so ci e da de e o Esta do de vem tra tá-los. A Lei nº
8.842, de 1994, dis pôs so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do
Ido so, cri an do o Con se lho Na ci o nal do Ido so, en tre
ou tras pro vi dên ci as. Essa Lei foi re gu la men ta da,
dois anos após, pelo De cre to n° 1.948, que es ta be le -
ce as com pe tên ci as dos ór gãos e en ti da des pú bli cas 
para im ple men ta ção da re fe ri da Po lí ti ca Na ci o nal do
Ido so.

Ao apre sen tar o Pro je to de Lei do Se na do nº 20,
de 2003, que cria o Esta tu to do Ido so, o Se na dor Sér -
gio Ca bral vem am pli ar a abor da gem e o es co po dos
di re i tos das pes so as lon ge vas, bem como da es pe ci al 
aten ção que lhes deve ser de di ca da.

Os di re i tos dos ido sos à vida, li ber da de, dig ni da -
de e igual da de; ao trans por te pú bli co gra tu i to; à cul tu -
ra e ao la zer são de ta lha dos e tra du zi dos em me di das 
con cre tas, cujo cum pri men to pode ser co bra do e fis -
ca li za do.

No que se re fe re à cul tu ra e ao la zer, por exem -
plo, o Esta tu to ga ran te às pes so as ido sas “a gra tu i da -
de de in gres so nos mu se us e ca sas de cul tu ra pú bli -
cos”, além do des con to de 50% na com pra de in gres -
sos para a pri me i ra ses são da exi bi ção de fil mes, em
qual quer dia, bem como para uma ses são se ma nal
de te a tro, a ser es co lhi da e de vi da men te di vul ga da
pelo pro du tor da peça.

Po de mos lem brar, aqui, quan to é im por tan te
que os nos sos ido sos le vem uma vida ati va, do pon to
de vis ta fí si co e in te lec tu al, e até mes mo sob o pris ma
afe ti vo ou emo ti vo. O es tí mu lo à par ti ci pa ção em ati vi -
da des ar tís ti cas, es por ti vas, de la zer e de con ví vio re -
pre sen ta, por tan to, um com po nen te in dis pen sá vel
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em uma po lí ti ca vol ta da para uma me lhor qua li da de
de vida na ter ce i ra ida de.

A po lí ti ca de aten di men to dos di re i tos do ido so é 
de li ne a da, no Esta tu to em tra mi ta ção, por meio de um 
con jun to de ações go ver na men ta is, nas três es fe ras,
e de ações não-go ver na men ta is. Ci te mos en tre as li -
nhas de ações pre vis tas, para exem pli fi car sua re le -
vân cia, a que se re fe re a “ser vi ços es pe ci a is de pre -
ven ção e aten di men to mé di co e psi cos so ci al aos ido -
sos ví ti mas de ne gli gên cia, maus-tra tos, ex plo ra ção,
abu so, cru el da de e opres são”; ou ao “ser vi ço de iden -
ti fi ca ção e lo ca li za ção de pa ren tes de sa pa re ci dos”.

Além des sas, mais es pe cí fi cas, não de i xe mos
de ci tar as “po lí ti cas so ci a is bá si cas” e as “po lí ti cas
e pro gra mas de as sis tên cia so ci al, para aque les
que de les ne ces si tam”, além da “pro te ção ju rí di -
co-so ci al por en ti da des de de fe sa dos di re i tos dos
ido sos”.

De fato, a ga ran tia da as sis tên cia e de aten di -
men to aos di re i tos dos ido sos de pen de, com fre -
qüên cia, da exis tên cia de en ti da des, go ver na men ta -
is e não-go ver na men ta is, que te nham tal atri bu i ção.
Essas en ti da des são abor da das nos ar ti gos 25 a 27
do Pro je to de Esta tu to que está tra mi tan do, sen do
es pe ci fi ca das re gras para o seu re gis tro, as mo da li -
da des de aten di men to e os seus prin cí pi os e de ve -
res. Já nos ar ti gos 28 a 30, tra ta-se de me di das re la -
ti vas à fis ca li za ção das en ti da des, pre ven do pe na li -
da des ad mi nis tra ti vas que po dem che gar à cas sa -
ção do re gis tro. 

Essas pe na li da des não obs tam à de vi da apu -
ra ção, na es fe ra ju di ci al, dos cri mes co me ti dos no
âm bi to des sas en ti da des, ou qua is quer ou tros que
ve nham a atin gir os di re i tos dos ido sos. Tra ta todo
o Tí tu lo V do Esta tu to “do aces so à jus ti ça”, re pre -
sen ta da pela De fen so ria Pú bli ca, pelo Mi nis té rio
Pú bli co e, evi den te men te, pelo pró prio Po der Ju di -
ciá rio. 

Ao pa pel de sem pe nha do pelo Mi nis té rio Pú bli -
co para “a pro te ção dos in te res ses in di vi du a is, di fu -
sos ou co le ti vos re la ti vos aos ido sos” é de di ca da a
de vi da aten ção, em todo o Ca pi tu lo III do men ci o na -
do Ti tu lo V.

Srªs e Srs. Se na do res, a abor da gem do Esta tu to 
dos Ido sos a que nos de di ca mos, tal como dis pos to
no PLS nº 20, de 2003, não se pre ten de sis te má ti ca
nem mu i to me nos exa us ti va. Jul ga mos im por tan te, to -
da via, res sal tar al guns pon tos des sa ini ci a ti va de
gran de sig ni fi ca do so ci al, con ver gin do to dos eles no
sen ti do de as se gu rar os di re i tos de nos sos con ci da -

dãos, nes sa es pe ci al e tão dig na con di ção de ido sos,
que to dos nós pre ten de mos atin gir.

Acres cen to que, mais do que sim ples men te ga -
ran tir seus di re i tos, é pre ci so – tal como ex pli ci ta o
Esta tu to já em seus pri me i ros ar ti gos – fazê-lo com
ab so lu ta pri o ri da de, de modo se me lhan te ao em pe -
nho es pe ci al que se re quer, por par te da fa mí lia, da
so ci e da de e do Esta do, no aten di men to aos di re i tos
das cri an ças e dos ado les cen tes. 

Apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia (CCJ), se guin do o pa re cer do no bre Se -
na dor De mós te nes Tor res, o PLS nº 20 deve ter a ele
apen sa do pro je to de lei re cen te men te apre sen ta do
pelo Vice-Pre si den te da Casa, Se na dor Pa u lo Paim,
tam bém ins ti tu in do o Esta tu to do Ido so, nos mes mos
ter mos em que já ha via sido apre sen ta do na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Não há dú vi da de que, do co te jo de am bos os
pro je tos, pode re sul tar uma pro po si ção mais abran -
gen te, pre ser va das a co e rên cia do tex to e sua con ci -
são, tão bem ca rac te ri za das no pro je to já apro va do
na CCJ.

Essen ci al, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, é que o Se na do Fe de ral con tri bua, com o con jun -
to dos seus es for ços e de seus ta len tos, a fim de que
a le gis la ção fe de ral bra si le i ra seja acres ci da de di plo -
ma tão re le van te para con ce der me lho res con di ções
de vida aos nos sos ido sos.

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 pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te

ORDEM DO DIA

– 1– 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº 795, de 2003 – art. 336, II)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 43, de 2003 (nº 192/2003, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que ins ti tui o ano de 2004 como o “Ano
da Mu lher”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.216, de 2003, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Val dir
Ra upp. 
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– 2– 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 55, de 1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do 
art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os 
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli ca, o da
ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res.

– 3– 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 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.

– 4– 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 72, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car -
los Pa tro cí nio, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para
de fi nir que os ve tos pre si den ci a is se rão apre ci a dos
em re u niões se pa ra das das duas Ca sas do Con gres -
so Na ci o nal, ten do

Pa re cer sob nº 29, 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
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CCJ,
de re da ção, que apre sen ta.

– 5– 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 39, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney

Su as su na, que acres cen ta o § 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, ten do

Pa re cer sob nº 1.198, 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
Jef fer son Pe res, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 6– 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de
2002 (nº 943/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 155 e 1.189, de 2003, das
Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
e 2, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Mão San ta, fa vo -
rá vel, nos ter mos de su be men das que apre sen ta.

– 7– 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos

Re cur sos nºs 10 e 11, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 52, de 2002, de au to ria do Se na dor Ade mir 
Andra de, que mo di fi ca a Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro 
de 1990, es ta be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção
dos re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 534, de 2002, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Anto nio Car los Jú ni or.

– 8– 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 326, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 326, de 2003 (apre sen ta do como con clu -
são do Pa re cer nº 1.075, de 2003, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor : Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho), que re vo ga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da Lei
nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, que dis põe so bre o
Pla no Real, o Sis te ma Mo ne tá rio Na ci o nal, es ta be le -
ce as re gras e con di ções de emis são do Real e os cri -
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té ri os para con ver são das obri ga ções para o Real, e
dá ou tras pro vi dên ci as.

– 9– 

REQUERIMENTO Nº 487, 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
487, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci -
tan do a in ser ção em ata de voto de ho me na gem
pela pas sa gem do 95º ani ver sá rio na ta lí cio do Dr.
Sal va dor Allen de, Pre si den te Cons ti tu ci o nal do Chi -
le, ele i to por voto po pu lar em 4 de se tem bro de
1970, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.217, 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 Ro dolp ho Tou ri nho.

– 10– 

MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 76,
de 2003 (nº 114/2003, na ori gem), pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 4, de 2003, que au to ri za o Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar imó vel que es pe ci fi -
ca à União Bra si le i ra de Escri to res.

– 11– 

REQUERIMENTO Nº 711, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
711, de 2003, dos Se na do res Osmar Dias e Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 298, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Edu ca ção.

– 12– 

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
712, de 2003, dos Se na do res Osmar Dias e Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 308, de 2003, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam -
bém, a de Edu ca ção.

– 13– 

REQUERIMENTO Nº 713 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
713, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do

que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 333, de
2003, além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu -
ca ção.

– 14– 

REQUERIMENTO Nº 728, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
728, de 2003, do Se na dor José Jor ge, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 314, de
2003, além da Co mis são cons tan te do des pa cho ini -
ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser vi -
ços de Infra-Estru tu ra.

– 15– 

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
737, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 259, de
2002 – Com ple men tar, além das Co mis sões cons tan -
tes do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.

– 16– 

REQUERIMENTO Nº 750, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
750, de 2003, do Se na dor Ael ton Fre i tas, so li ci tan -
do que, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
2002, além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Edu ca ção.

– 17– 

REQUERIMENTO Nº 751, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
751, de 2003, do Se na dor Au gus to Bo te lho, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 291, de 2003, de sua au to ria. 

– 18– 

REQUERIMENTO Nº 756 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
756, de 2003, do Se na dor Hé lio Cos ta, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 16, de 2003, 
além da Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.
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– 19– 

REQUERIMENTO Nº 761, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
761, de 2003, do Se na dor Tião Vi a na, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 610, de
1999, além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra.

– 20– 

REQUERIMENTO Nº 783, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
783, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 355, de
2003, além da Co mis são cons tan te do des pa cho ini -
ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca -
ção. 

– 21– 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de 2001 (nº
1.016/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 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, ten do

Pa re cer sob nº 1.196, de 2003, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni -
lha, pela pre ju di ci a li da de da ma té ria, com voto em se -
pa ra do do Se na dor Tião Vi a na.

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 33 
mi nu tos.)
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Ata da 122ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 16 de setembro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ro meu Tuma,
He rá cli to For tes, da Sra. Serys Slhes sa ren ko e do Sr. Pa pa léo Paes

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA–
DORES:

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 – Antô nio Car los Va la da res – Arthur
Vir gí lio – 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 Sar ney – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van –
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 – Ma ria do Car -
mo Alves – 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
– Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma
– Ro se a na Sar ney – Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si 
– Serys Slhes sa ren ko – Tas so Je re is sa ti – Tião Vi a na
– Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 
ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá -
cli to For tes, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO

DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA

Nº 1.053/2003, de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 537,
de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.

As in for ma ções fo ram ane xa das ao
pro ces sa do do Re que ri men to, que se en -
con tra na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa à dis po -
si ção do Re que ren te.

PARECER Nº 1.231, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre Men sa gem nº 159, de 2003, 
(nº 372/03, na ori gem), que “Sub me te à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral o nome
do Dou tor Ro ber to Au gus to Cas tel la nos
Pfe if fer para ser re con du zi do ao car go de 
Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo
de De fe sa Eco nô mi co – CADE do Mi nis -
té rio da Jus ti ça, com man da to de 2
anos.”

A Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, em vo ta -
ção se cre ta re a li za da em 16 de se tem bro de 2003,
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Val dir Ra upp so bre a Men sa gem nº 159, de
2003, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
Au gus to Cas tel la nos Pfe if fer, para ser re con du zi do ao 
car go de Con se lhe i ro do Con se lho Admi nis tra ti vo de
De fe sa Eco nô mi ca, do Mi nis té rio da Jus ti ça, com
man da to de 2 anos, por 20 vo tos fa vo rá ve is, 3 con trá -
ri os e 0 abs ten ções.

Sala das Co mis sões, 16 de se tem bro de 2003. – 
Ra mez Te bet, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor –
Alo i zio Mer ca dan te  – Ana Ju lia Ca re pa – Edu ar do

27166 Qu ar ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL590     



Su plicy – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do
Mes qui ta Ju ni or – Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns 
– Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ro me ro
Jucá –Hé lio Cos ta – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i -
ro – Jor ge Bor nha u sen – Pa u lo Octá vio – Ro dolp -
ho Tou ri nho – Sér gio Gu er ra – Edu ar do Aze re do –
Tas so Je re is sa ti – Lú cia Vâ nia –  Alme i da Lima –
Osmar Dias – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Val dir Ra upp
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por in ter mé -

dio da Men sa gem nº 159, de 2003 (nº 372, de
8-8-2003, na ori gem), sub me te à apre ci a ção do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f
da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis pos to
no art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de 1994, a in -
di ca ção do Dou tor Ro ber to Au gus to Cas tel la nos Pfe -
if fer, para ser re con du zi do ao car go de Con se lhe i ro
do Con se lho Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca
(CADE), do Mi nis té rio da Jus ti ça, com man da to de
dois anos.

O Dou tor Ro ber to Au gus to Cas tel la nos Pfe if fer
exer ce o car go de Con se lhe i ro do CADE des de me a -
dos de 2001.

Nas ci do em San Sal va dor, em 3 de ju nho de
1968, o in di ca do é bra si le i ro nato. For mou-se em Di -
re i to pela Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de de
São Pa u lo, em 1991, e, em 1998, ob te ve o tí tu lo de
mes tre em Di re i to na mes ma USP.

O cur rí cu lo do can di da to ates ta sua qua li fi ca ção 
aca dê mi ca e sua am pla ex pe riên cia pro fis si o nal na
área ju rí di ca, da qual se des ta cam o exer cí cio da ati vi -
da de de Pro cu ra dor do Esta do de São Pa u lo, a par tir
de 1993; Asses sor de Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral; Con sul tor Ju rí di co

do Mi nis té rio da Jus ti ça, de 1999 a 2001; e, des -
de me a dos de 2001, a de Con se lhe i ro do CADE.

Tem exer ci do tam bém ati vi da des de ma gis té rio
em ins ti tu i ções de ní vel su pe ri or, en tre as qua is a
Esco la de Advo ca cia da OAB/São Pa u lo, a Esco la Su -
pe ri or do Mi nis té rio Pú bli co do Esta do de São Pa u lo,
a Esco la Su pe ri or de Admi nis tra ção Fa zen dá ria e,
des de 2002, no cur so es pe ci a li za ção em di re i to se cu -
ri tá rio e res se cu ri tá rio da Fun da ção Ge tú lio Var gas.

O in di ca do é au tor de di ver sas pu bli ca ções téc -
ni cas, que in clu em qua tro li vros, sen do dois em
co-au to ria, e um, como co or de na dor, além de inú me -
ros ar ti gos em re vis tas ju rí di cas.

Des ta que-se, ain da, que o Dou tor Ro ber to Au -
gus to Cas tel la nos Pfe if fer pos sui cin co te ses apro va -
das em Con gres sos, das qua is três em Con gres sos
Na ci o na is de Pro cu ra do res de Esta do e duas nos IV e 
V Con gres sos Bra si le i ros de Di re i to do Con su mi dor.
O in di ca do apre sen ta uma ex ten sa re la ção de par ti ci -
pa ções em even tos na ci o na is e in ter na ci o na is, como
pa les tran te e de ba te dor, em pa i néis e cur sos no cam -
po do di re i to cons ti tu ci o nal, ci vil e, ul ti ma men te, na
área de con cor rên cia.

É de sa li en tar, tam bém, que o in di ca do che fi ou a 
De le ga ção Bra si le i ra na Co mis são Téc ni ca da Re u -
nião de Mi nis tros de Jus ti ça no Mer co sul, Bo lí via e
Chi le, en tre 1999 e 2001, e foi mem bro de duas ou tras 
de le ga ções bra si le i ras, na ONU e no Co mi tê Téc ni co
da Co mis são de Co mér cio do Mer co sul.

Con si de ra-se, as sim, que as in for ma ções com -
pro vam sua qua li fi ca ção, o que é so be ja men te re for -
ça do pelo Re la tó rio de Ati vi da des, de sua pró pria la -
vra. Pela fe liz ini ci a ti va e ges to de trans pa rên cia, ane -
xo sua in te gra à pre sen te pro pos ta de re con du ção ao
car go.

Res sal te-se que, nos ter mos do art. 4º da Lei nº
8.884, de 11 de ju nho de 1994, os Con se lhe i ros são
es co lhi dos den tre ci da dãos com mais de trin ta anos
de ida de, não se exi gin do con di ção de na ci o na li da de,
em bo ra o can di da to seja bra si le i ro nato. Men ci o ne-se
tam bém que, de acor do com o § 1º do re fe ri do ar ti go,
os Con se lhe i ros têm man da to de dois anos, per mi ti da 
uma re con du ção.

Di an te do ex pos to, em cum pri men to às dis po si -
ções cons ti tu ci o na is con ti das no art. 52, in ci so III, alí -
nea f da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o dis -
pos to no art. 4º da Lei nº 8.884, de 11 de ju nho de
1994, sub me te-se à apre ci a ção e jul ga men to des ta
Co mis são a in di ca ção, pelo Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, do Dou tor Ro ber to Au gus to Cas tel la nos
Pfe if fer, para ser re con du zi do ao car go de Con se lhe i -
ro do CADE, com man da to de dois anos.

Sala da Co mis são, 16 de no vem bro de 200. –
Ra mes Te bet, Pre si den te – Val dir Ra upp, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For -
tes.

São li dos os se guin tes
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 388, DE 2003 – COM PLE MEN TAR

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi -
dên cia Pri va da, cria o Con se lho Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da e a Su pe rin ten -
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, em con for mi da de com
o dis pos to no art. 192 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 1º Esta lei com ple men tar ins ti tui o Sis te ma
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, cons ti tu í do de:

I – Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da
(CNPP);

II – Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
(SUPRI);

III – or ga ni za ções au to ri za das a ope rar no mer -
ca do de pre vi dên cia pri va da;

IV – cor re to res ha bi li ta dos.
§ 1º São cri a dos o Con se lho Na ci o nal de Pre vi -

dên cia Pri va da e a Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da, na for ma do dis pos to nos Ca pí tu los II e III
des ta lei com ple men tar, res pec ti va men te.

§ 2º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da é ór gão co le gi a do vin cu la do ao Mi nis té rio da Fa -
zen da, exer cen do fun ção nor ma ti va no Sis te ma Na ci -
o nal de Pre vi dên cia Pri va da, na for ma do dis pos to
nos arts. 3º a 8º des ta lei com ple men tar.

§ 3º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va -
da, vin cu la da ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al,
exer ce fun ções de su per vi são e fis ca li za ção das en ti -
da des par ti ci pan tes do mer ca do de pre vi dên cia pri va -
da, na for ma do dis pos to nos arts. 9º a 19 des ta lei
com ple men tar.

§ 4º O mer ca do de pre vi dên cia pri va da cons ti -
tui-se das or ga ni za ções au to ri za das a ope rar com
pla nos de pre vi dên cia pri va da e dos cor re to res ha bi li -
ta dos, na for ma do dis pos to nos arts. 20 a 26 des ta lei
com ple men tar.

Art. 2º A po lí ti ca na ci o nal de pre vi dên cia pri va da 
tem por ob je ti vos:

I – pro mo ver a ex pan são do mer ca do de pre vi -
dên cia pri va da, pro pi ci an do as con di ções ne ces sá ri -
as a seu aper fe i ço a men to e in te gra ção ao pro ces so
de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do País;

II – pro por ci o nar ao mer ca do de pre vi dên cia pri -
va da me ca nis mos que as se gu rem a li vre con cor rên -

cia, a dis se mi na ção da in for ma ção e a trans pa rên cia
das ope ra ções;

III – co or de nar a atu a ção do mer ca do de pre vi -
dên cia pri va da com os ob je ti vos das po lí ti cas eco nô -
mi ca e tra ba lhis ta do Go ver no Fe de ral;

IV – ins ti tu ir ins tru men tos fi nan ce i ros ca pa zes
de pre ser var a li qui dez e a sol vên cia das or ga ni za -
ções que atu am no mer ca do de pre vi dên cia pri va da;

V – as se gu rar a de fe sa dos in te res ses dos cli en -
tes das ope ra ções de pre vi dên cia pri va da;

VI – fir mar o prin cí pio da re ci pro ci da de nas ope -
ra ções de pre vi dên cia pri va da, con di ci o nan do a au to -
ri za ção para o fun ci o na men to de or ga ni za ções es -
tran ge i ras no País, à ga ran tia de igual da de de tra ta -
men to às or ga ni za ções na ci o na is pelo país de ori -
gem.

SEÇÃO I
Do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da tem a se guin te com po si ção:

I – Mi nis tro da Fa zen da, na qua li da de de Pre si -
den te;

II – Mi nis tro do Pla ne ja men to e Orça men to;
III – Su pe rin ten den te da Su pe rin ten dên cia de

Pre vi dên cia Pri va da;
IV – um re pre sen tan te da Su pe rin ten dên cia de

Pre vi dên cia Pri va da, in di ca do por seu Su pe rin ten -
den te;

V – dois re pre sen tan tes das or ga ni za ções au to -
ri za das a ope rar no mer ca do de pre vi dên cia pri va da,
in di ca dos por suas en ti da des re pre sen ta ti vas;

VI – um re pre sen tan te dos cor re to res ha bi li ta -
dos, in di ca dos por suas en ti da des re pre sen ta ti vas.

§ 1º Os re pre sen tan tes a que se re fe rem os in ci -
sos IV, V e VI do ca put são no me a dos pelo Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da para um man da to de qua tro
anos, e fa zem jus a re mu ne ra ção equi va len te a se ten -
ta e cin co por cen to da atri bu í da ao Su pe rin ten den te
da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da re u nir-se-á, or di na ri a men te, uma vez por mês, ou,
ex tra or di na ri a men te, por con vo ca ção de seu pre si -
den te ou de três de seus ou tros mem bros.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da de ci di rá por ma i o ria de vo tos, pre sen tes a ma i o ria
ab so lu ta de seus mem bros, sen do ve da da ao pre si -
den te a to ma da de de ci sões ad re fe ren dum do co le -
gi a do.
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§ 4º O pre si den te par ti ci pa rá da vo ta ção e, em
caso de em pa te, pro fe ri rá voto de qua li da de.

Art. 4º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da tem por ob je ti vos:

I – pro mo ver as con di ções ne ces sá ri as ao ade -
qua do fun ci o na men to e à ex pan são do mer ca do de
pre vi dên cia pri va da e sua in te gra ção ao pro ces so de
de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do Pais;

II – re gu lar e co or de nar a atu a ção da Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 5º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de Pre vi -
dên cia Pri va da:

I – co or de nar a su per vi são e fis ca li za ção das
ins ti tu i ções que com põem o Sis te ma Na ci o nal de Pre -
vi dên cia Pri va da;

II – apro var o Re gi men to Inter no da Su pe rin ten -
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

III – de fi nir nor mas de cons ti tu i ção e fun ci o na -
men to das or ga ni za ções au to ri za das a atu ar no mer -
ca do de pre vi dên cia pri va da, dis pon do es pe ci al men te 
so bre:

a) ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do
mí ni mos para o fun ci o na men to das or ga ni -
za ções, in clu si ve a for ma de sua re a li za ção;

b) mar gem de sol vên cia, fun do de ga -
ran tia, fun do de cons ti tu i ção e cri té ri os de
for ma ção de pro vi sões téc ni cas e fun dos
es pe ci a is;

c) trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio,
fu são, in cor po ra ção, ci são e qual quer ou tra
for ma de re com po si ção das or ga ni za ções;

d)ope ra ções que po de rão re a li zar en -
tre si, es pe ci al men te as or ga ni za ções sob o
mes mo con tro le so ci e tá rio ou per ten cen tes
ao mes mo gru po eco nô mi co;

e) re gras e res tri ções para o fun ci o na -
men to de or ga ni za ções per ten cen tes a gru -
pos eco nô mi cos que ope ram si mul ta ne a -
men te em mais de um seg men to do sis te ma 
fi nan ce i ro ou em ati vi da des não fi nan ce i ras;

f) cri té ri os para ins ta lar de pen dên ci as
e par ti ci par do ca pi tal de em pre sas no País
e no ex te ri or;

g) cri té ri os para in ves ti du ra e exer cí cio 
de car gos de ad mi nis tra do res, fis ca is e de -
ma is fun ções es ta tu tá ri as;

h) per cen ta gem má xi ma de re cur sos
que po de rá ser apli ca da jun to a um mes mo
cli en te, a so ci e da des con tro la das, co li ga das 
ou sob o mes mo con tro le so ci e tá rio;

i) ín di ces e con di ções re fe ren tes a en -
ca i xes, imo bi li za ções, par ti ci pa ções so ci e tá -
ri as e de ma is re la ções pa tri mo ni a is;

j) prin cí pi os e cri té ri os de con ta bi li da -
de, au di to ria e atuá ria a se rem ob ser va dos;

l) pe ri o di ci da de de le van ta men to de
de mons tra ções fi nan ce i ras;

m) pe ri o di ci da de de for ne ci men to de
in for ma ções e do cu men tos às en ti da des de
su per vi são e fis ca li za ção e ao pú bli co;

n) re fe ren ci a is para afe ri ção da ca pa ci -
da de eco nô mi ca de con tro la do res so ci e tá ri -
os e da ca pa ci da de téc ni ca de ad mi nis tra -
do res de or ga ni za ções;

IV – re gu lar as ope ra ções de pre vi dên cia pri va -
da, dis pon do em es pe ci al so bre:

a) ca rac te rís ti cas ge ra is dos con tra tos
e pla nos de pre vi dên cia pri va da;

b) apli ca ção de re ser vas téc ni cas;

V – es ta be le cer as di re tri zes e con di ções para
a re a li za ção de ope ra ções de pre vi dên cia pri va da
no ex te ri or;

VI – re gu lar a ati vi da de dos cor re to res de pla nos 
de pre vi dên cia;

VII – ob ser va das as dis po si ções des ta Lei Com -
ple men tar e a le gis la ção vi gen te, re gu lar os pro ce di -
men tos a se rem ado ta dos pela Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da re la ti va men te à su per vi são e fis -
ca li za ção do ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do das or -
ga ni za ções au to ri za das a fun ci o nar no mer ca do de
pre vi dên cia pri va da, de for ma que:

a) se jam de fi ni dos va lo res mí ni mos de
ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do para o
fun ci o na men to das or ga ni za ções;

b) seja apre sen ta do, à Su pe rin ten dên -
cia de Pre vi dên cia Pri va da, pla no de re cu -
pe ra ção, sem pre que o ca pi tal so ci al ou o
pa tri mô nio lí qui do da or ga ni za ção es te ja
aba i xo do mí ni mo es ta be le ci do, fi can do ve -
da da a ex pan são das ope ra ções ati vas e
pas si vas da or ga ni za ção en quan to o pla no
não ti ver sido apro va do por aque la Su pe rin -
ten dên cia;

c) seja de cre ta da in ter ven ção, sob
qual quer for ma ad mi ti da em lei, em or ga ni -
za ção cujo ca pi tal so ci al ou pa tri mô nio lí qui -
do es te ja aba i xo de vin te por cen to do mí ni -
mo es ta be le ci do, pro mo ven do-sei igual men -
te, a mu dan ça em seu con tro le so ci e tá rio;

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  17 27169    593ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



d) seja pro mo vi da a li qui da ção ju di ci al
de or ga ni za ção sub me ti da ao pro ce di men to
de in ter ven ção, sem pre que não se al can -
cem os re sul ta dos es pe ra dos, ou na hi pó te -
se de que o ca pi tal so ci al ou o pa tri mô nio lí -
qui do da or ga ni za ção en con trem-se aba i xo
de ses sen ta por cen to do mí ni mo es ta be le -
ci do;

VIII – re gu lar a taxa de su per vi são e fis ca li za -
ção de vi da pe las ins ti tu i ções do Sis te ma Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da à Su pe rin ten dên cia de Pre -
vi dên cia Pri va da, po den do de ter mi nar que até vin te
por cen to des sa taxa seja re co lhi da em fa vor do pró -
prio Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da,
para seu cus te io ou apli ca ção em in ves ti men tos, tre -
i na men to de ser vi do res e cus te i os pri o ri tá ri os da
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

IX – re gu la men tar sis te má ti ca de pres ta ção
anu al de con tas pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên -
cia Pri va da;

X – apro var o or ça men to e a pres ta ção anu al de
con tas da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

XI – de ci dir so bre os re cur sos re fe ren tes às ma -
té ri as re ser va das à sua de ci são, na for ma do re gu la -
men to pre vis to no ca put do art. 6º.

§ 1º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da re gu la rá, tam bém, os pro ce di men tos e sis te mas
ge ren ci a is de con tro le, de for ma que se jam ade qua -
da men te cum pri das e fis ca li za das as leis e re gu la -
men ta ções do fun ci o na men to das ins ti tu i ções do Sis -
te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º A pres ta ção de con tas anu al de que tra tam
os in ci sos IX e X do ca put de ve rá ser en ca mi nha da ao 
Pre si den te da Re pú bli ca, à Câ ma ra dos De pu ta dos e
ao Se na do Fe de ral, até a pri me i ra quin ze na do mês
de mar ço do ano se guin te, acom pa nha da da pres ta -
ção de con tas do pró prio Con se lho Na ci o nal de Pre vi -
dên cia Pri va da, de ven do con ter:

I – ava li a ção da si tu a ção eco nô mi ca e fi nan ce i ra 
do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da e da
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

II – ava li a ção das con di ções de fun ci o na men to
do mer ca do de pre vi dên cia pri va da no ano de re fe rên -
cia da pres ta ção de con tas e in for ma ções re la ti vas às
prin ci pa is po lí ti cas e me di das ado ta das no pe río do;

III – re la tó ri os ad mi nis tra ti vos so bre as prin ci pa -
is ati vi da des de sen vol vi das pelo Con se lho Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da e pela Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da;

IV – re la tó ri os so bre in ter ven ções, li qui da ções
ju di ci a is e fa lên ci as no âm bi to do mer ca do de pre vi -
dên cia pri va da.

Art. 6º De ve rão atu ar jun to ao Con se lho Na ci o -
nal de Pre vi dên cia Pri va da, na for ma de re gu la men to
apro va do pelo Mi nis tro da Fa zen da:

I – Se cre ta ria-Exe cu ti va;
II – Co mis são de Jul ga men to;
III – Co mis sões Con sul ti vas.
§ 1º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da

fun ci o na rá como Se cre ta ria-Exe cu ti va do Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º O Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Pre -
vi dên cia Pri va da de sig na rá, en tre os con se lhe i ros de
que tra tam os in ci sos IV, V e VI do art. 3º des ta Lei
Com ple men tar, o Pre si den te da Co mis são de Jul ga -
men to e o Co or de na dor-Ge ral das Co mis sões Con -
sul ti vas.

§ 3º Com pe te à Se cre ta ria-Exe cu ti va:
I – pres tar apo io ad mi nis tra ti vo ao Con se lho Na -

ci o nal de Se gu ros Pri va dos;
II – tor nar pú bli cas as de ci sões do Con se lho.
§ 4º Com pe te à Co mis são de Jul ga men to jul gar, 

em úl ti ma ins tân cia ad mi nis tra ti va, os re cur sos in ter -
pos tos con tra pe na li da des im pos tas pela Su pe rin ten -
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 5º O re gu la men to a que se re fe re o ca put po -
de rá re ser var ao ple ná rio do Con se lho Na ci o nal de
Pre vi dên cia Pri va da a de ci são so bre re cur sos re fe -
ren tes às pe na li da des que im por tem em ina bi li ta ção
para o exer cí cio de car gos ou em sus pen são ou cas -
sa ção de au to ri za ção para o fun ci o na men to de or ga -
ni za ções do mer ca do de pre vi dên cia pri va da.

Art. 7º A Co mis são de Jul ga men to po de rá ser
or ga ni za~da em câ ma ras ou tur mas.

§ 1º As câ ma ras ou tur mas da Co mis são de Jul -
ga men to se rão pa ri ta ri a men te com pos tas por re pre -
sen tan tes da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va -
da e das ins ti tu i ções que ope ram no mer ca do de pre -
vi dên cia pri va da, es co lhi dos na for ma do re gu la men -
to pre vis to no ca put do art. 60.

§ 2º A Co mis são de Jul ga men to re u nir-se-á or -
di na ri a men te na ter ce i ra se ma na de cada mês ou, ex -
tra or di na ri a men te, por con vo ca ção de seu pre si den te 
ou da ma i o ria de seus mem bros.

§ 3º As de li be ra ções da Co mis são de Jul ga men -
to se rão re a li za das em ses são pú bli ca.

§ 4º O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da de sig na rá 
um Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal para fun ci o nar
jun to à Co mis são de Jul ga men to.
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Art. 8º As Co mis sões Con sul ti vas se rão cons ti -
tu í das por re pre sen tan tes da Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da e de or ga ni za ções do mer ca do
de pre vi dên cia pri va da, es pe ci a li za dos nos te mas
das res pec ti vas co mis sões te má ti cas, em con for mi -
da de com o re gu la men to pre vis to no ca put do art. 6º.

§ 1º O Su pe rin ten den te da Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da in di ca rá o Co or de na dor-Ge ral
das Co mis sões Con sul ti vas.

§ 2º É obri ga tó ria a ma ni fes ta ção pré via da Co -
mis são Con sul ti va nas de ci sões do Con se lho Na ci o -
nal de Pre vi dên cia Pri va da que en vol ve rem mu dan -
ças no cam po es pe cí fi co de atu a ção da res pec ti va
Co mis são, res sal va das as ma té ri as que re que i ram si -
gi lo, a cri té rio do pre si den te do Con se lho Na ci o nal de
Pre vi dên cia Pri va da.

§ 3º A Se cre ta ria-Exe cu ti va, a Co mis são de Jul -
ga men to e as Co mis sões Con sul ti vas va ler-se-ão de
re cur sos hu ma nos e ma te ri a is ce di dos pe los Mi nis té -
ri os da Fa zen da e da Pre vi dên cia So ci al.

SE ÇÃO II
Da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 9º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da é au tar quia es pe ci al, com per so na li da de ju rí di ca 
e pa tri mô nio pró pri os, vin cu la da ao Mi nis té rio da Pre -
vi dên cia So ci al, do ta da de au to no mia ad mi nis tra ti va,
eco nô mi ca, fi nan ce i ra e téc ni ca, com sede e foro em
Bra sí lia e ju ris di ção em todo ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 10 A. Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da atu a rá como ór gão de su per vi são e fis ca li za ção
do fun ci o na men to do mer ca do de pre vi dên cia pri va -
da, com os se guin tes ob je ti vos:

I – pro pi ci ar as con di ções ne ces sá ri as ao aper -
fe i ço a men to do mer ca do e a sua in te gra ção ao pro -
ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
País;

II – ins ti tu ir me ca nis mos que as se gu rem a li vre
con cor rên cia no mer ca do, a eqüi da de dos con tra tos e 
o aces so do pú bli co às in for ma ções de seu in te res se;

III – ado tar me di das ten den tes a pre ser var a li -
qui dez e a sol vên cia das or ga ni za ções que ope ram
no mer ca do.

Art. 11. Com pe te à Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da:

I – re gu la men tar, com ob ser vân cia das nor mas
de fi ni das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da, as ma té ri as re la ti vas à sua área de atu a ção;

II – con ce der au to ri za ção para o fun ci o na men to, 
trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio, fu são, in cor po ra -
ção, ci são, e qual quer ou tra for ma de re com po si ção

das or ga ni za ções que atu am no mer ca do de pre vi -
dên cia pri va da;

III – su per vi si o nar e fis ca li zar as ati vi da des das
or ga ni za ções que atu am no mer ca do de pre vi dên cia
pri va da;

IV – man ter con tro le das con di ções de li qui dez e 
sol vên cia das or ga ni za ções que atu am no mer ca do
de pre vi dên cia pri va da;

V – au to ri zar a mo vi men ta ção e li be ra ção dos
bens e va lo res obri ga to ri a men te ins cri tos em ga ran tia 
das re ser vas téc ni cas e do fun do de ga ran tia, em con -
for mi da de com as di re tri zes fi xa das pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da;

VI – apro var o lan ça men to, no mer ca do, de pla -
nos de pre vi dên cia pri va da;

VII – man ter sis te ma de re gis tro dos cor re to res
de pla nos de pre vi dên cia pri va da e fis ca li zar suas ati -
vi da des;

VIII – cre den ci ar os au di to res atu a ri a is e fis ca li -
zar suas ati vi da des;

IX – ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à apli -
ca ção dos re gi mes es pe ci a is pre vis tos nos arts. 40 a
48 des ta Lei Com ple men tar;

X – apli car as pe na li da des pre vis tas nes ta Lei
Com ple men tar.

Art. 12. A ad mi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia de 
Pre vi dên cia Pri va da será exer ci da por uma di re to ria
com pos ta de um su pe rin ten den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te
in di ca ção do Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al, para o
exer cí cio de um man da to de qua tro anos, nas se guin -
tes con di ções:

I – se rão re cru ta dos den tre ci da dãos bra si le i ros
com os se guin tes re qui si tos:

a) des fru tem de ido ne i da de mo ral e re -
pu ta ção ili ba da;

b) te nham mais de cin co anos de ex -
pe riên cia em ati vi da des pro fis si o na is nas
áre as de ad mi nis tra ção, con ta bi li da de, di re i -
to ou eco no mia;

II – te rão seus no mes pre vi a men te apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta pre ce di da 
de ar güi ção pú bli ca;

III – po de rão ser re con du zi dos para o mes mo
car go uma úni ca vez, ob ser va das as con di ções do in -
ci so II.

§ lº Os di ri gen tes de que tra ta o ca put des te ar ti -
go so men te per de rão seus man da tos nos ca sos de:

I – pe di do de dis pen sa for mu la do pelo pró prio
in te res sa do, cu jas ra zões se rão en ca mi nha das ao
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Pre si den te da Re pú bli ca e ao Pre si den te do Se na do
Fe de ral;

II – de mis são de vi da men te jus ti fi ca da, de ini ci a -
ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, apro va da pelo Se na -
do Fe de ral em vo ta ção se cre ta, as se gu ra da ao di ri -
gen te opor tu ni da de de am pla de fe sa em ses são pú -
bli ca an te ri or à de li be ra ção.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá ao Pre -
si den te do Se na do Fe de ral os no mes e cur rí cu los dos 
can di da tos aos car gos de que tra ta o ca put des te ar -
ti go:

I – até ses sen ta dias an tes do en cer ra men to do
man da to do di ri gen te a ser subs ti tu í do ou re con du zi -
do, no caso de en cer ra men to nor mal do man da to;

II – no pra zo de quin ze dias, nos ca sos de per da
de man da to ou de re je i ção, pelo Se na do Fe de ral, de
nome in di ca do.

§ 3º É ve da do aos di ri gen tes da Su pe rin ten dên -
cia de Pre vi dên cia Pri va da:

I – exer cer qual quer ou tra fun ção, em pre go ou
car go, pú bli co ou pri va do, mes mo que não re mu ne ra -
do, ex ce to o de pro fes sor;

II – man ter par ti ci pa ção aci o ná ria, di re ta ou in di -
re ta, em or ga ni za ção do mer ca do de pre vi dên cia pri -
va da que es te ja sob a su per vi são ou fis ca li za ção do
ór gão ou en ti da de de que são di ri gen tes, in com pa ti bi -
li da de que se es ten de aos côn ju ges, con cu bi nos e
aos pa ren tes até o se gun do grau;

III – por um pe río do de seis me ses após o exer -
cí cio do man da to ou a exo ne ra ção a pe di do, exer cer
qual quer ati vi da de pro fis si o nal, di re ta ou in di re ta,
com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, jun to a ins ti tu i ções
do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, ou par ti -
ci par do con tro le so ci e tá rio de so ci e da des dele in te -
gran tes;

IV – in ter vir em ma té ria re la ti va men te à qual te -
nha in te res se con fli tan te com os ob je ti vos do ór gão
ou en ti da de em que exer ce a fun ção, bem como par ti -
ci par de de li be ra ção a res pe i to, pro mo vi da pe los de -
ma is mem bros do ór gão, dan do–lhes ciên cia do fato e 
fa zen do cons tar de ata a na tu re za e ex ten são de seu
im pe di men to;

V – va ler–se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za.

§ 4º Os di ri gen tes a que se re fe re o ca put des te
ar ti go guar da rão si gi lo das in for ma ções re la ti vas às
ma té ri as em exa me na Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da, até sua di vul ga ção ao pú bli co. 

§ 5º Du ran te o im pe di men to de que tra ta o in ci so 
III do § 3º, fica as se gu ra do aos ex–di ri gen tes que
cum pri rem in te gral men te o man da to para o qual fo -
ram no me a dos, ou dele se afas ta rem por in ca pa ci da -
de fí si ca ou psi co ló gi ca, com pro va da me di an te la u do
de jun ta mé di ca ofi ci al, o re ce bi men to, em ca rá ter
pes so al e in trans fe rí vel, dos pro ven tos do car go exer -
ci do, sal vo na hi pó te se de ocu par novo car go, em pre -
go ou fun ção pú bli ca, ou ain da car go, em pre go ou
fun ção, no se tor pri va do, que não co li da com o dis -
pos to na que le in ci so.

Art. 13. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da fun ci o na rá como ór gão de de li be ra ção co le gi a -
da, de acor do com re gi men to in ter no apro va do pelo
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, no qual
se rão fi xa das as atri bu i ções do su pe rin ten den te, dos
di re to res e do co le gi a do.

Art. 14. Com pe te ao Co le gi a do da Su pe rin ten -
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da:

I – de ci dir so bre ma té ri as de com pe tên cia da
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no da Su pe -
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da ao Con se lho Na -
ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da para apro va ção;

III – sub me ter à apro va ção do Con se lho Na ci o -
nal de Pre vi dên cia Pri va da seu or ça men to e suas de -
mons tra ções fi nan ce i ras;

IV – apro var nor mas ge ra is de con ta bi li da de e
au di to ria in ter na;

V – jul gar in qué ri tos ad mi nis tra ti vos en vol ven do
ques tões que es te jam no âm bi to de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. O re gi men to in ter no, além de
ou tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra 
or ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va da ins ti tu i ção, de fi ni -
ção de res pon sa bi li da des, atri bu i ções do su pe rin ten -
den te e dos di re to res e for ma de subs ti tu i ção des tes,
em suas au sên ci as, im pe di men tos e va cân ci as.

Art. 15. O qua dro per ma nen te de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, or ga ni za do
em car re i ras e com es ta tu to pró prio, será ex clu si va -
men te cons ti tu í do de ser vi do res apro va dos em con -
cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los, es pe cí -
fi co para o fim de in gres so na ins ti tu i ção, sen do nula
de ple no di re i to a ad mis são fe i ta sem ob ser vân cia
des sa exi gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos, van ta gens e ga ran ti as dos in te gran tes do qua -
dro de pes so al da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da se rão es ta be le ci dos no es ta tu to pró prio de
seus ser vi do res, a ser apro va do pelo Con se lho Na ci -
o nal de Pre vi dên cia Pri va da.
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§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da se rão re gi dos
pela le gis la ção pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções 
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o -
nal da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, será 
pri va ti vo dos ser vi do res do seu qua dro de pes so al,
ad mi ti dos na for ma des te ar ti go.

§ 4º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
man te rá ser vi ço ju rí di co pró prio ao qual ca be rá o
exer cí cio do pro cu ra tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins -
ti tu i ção.

§ 5º Du ran te o pe río do de im plan ta ção da Su pe -
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da e até a re a li za -
ção de con cur so pú bli co para o pro vi men to de seus
qua dros, o Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da po de rá re qui si tar ser vi do res dos qua dros de pes -
so al dos Mi nis té ri os da Fa zen da e da Pre vi dên cia So -
ci al, e, ain da, da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos.

§ 6º Os ser vi do res re qui si ta dos para im plan ta -
ção da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, na
for ma do § 5º des te ar ti go, po de rão ser efe ti va dos no
seu qua dro de pes so al, obe de ci dos aos cri té ri os es -
ta be le ci dos pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da.

Art. 16. As des pe sas ne ces sá ri as ao fun ci o na -
men to da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
se rão cus te a das com as se guin tes re ce i tas:

I – do ta ções que lhe fo rem con sig na das no or ça -
men to da União;

II – ta xas de fis ca li za ção e ser vi ços pres ta dos,
ob ser va dos os va lo res fi xa dos pelo Con se lho Na ci o -
nal de Pre vi dên cia Pri va da;

III – re ce i tas pro ve ni en tes de pe nas pe cu niá ri as
apli ca das no exer cí cio do seu po der de fis ca li za ção;

IV – re ce i tas de cor ren tes de con vê ni os fir ma dos 
com en ti da des pú bli cas ou pri va das;

V – ou tras re ce i tas que lhe fo rem atri bu í das pelo 
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da;

VI – ren da de bens pa tri mo ni a is e de ou tras fon -
tes.

Art. 17. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da ins ti tu i rá sis te ma con tá bil com pa tí vel com sua
na tu re za es pe cí fi ca, pu bli ca rá ba lan ço anu al com
data de 31 de de zem bro de cada ano, dis cri mi nan do
suas re ce i tas e des pe sas, e ob ser va rá nor mas pró pri -
as para fins de re gis tro, acom pa nha men to e con tro le
dos fa tos li ga dos à sua ges tão, bem como para for ma -
li za ção, exe cu ção e re gis tro de seus atos e con tra tos
de qual quer na tu re za.

Art. 18. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da man te rá ser vi ço de au di to ria in ter na, su bor di na -
do di re ta men te à di re to ria, com sis te mas de con tro le
ca pa zes de per mi tir o acom pa nha men to de to das as
ati vi da des da ins ti tu i ção, res sal tan do os as pec tos
con tá be is, fi nan ce i ros, ope ra ci o na is e pa tri mo ni a is.

Art. 19. O Con gres so Na ci o nal exer ce rá, para
efe i to de con tro le ex ter no, com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, a fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i -
ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da Su pe -
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

SEÇÃO III
Do Mer ca do de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 20. So men te po de rão ope rar no mer ca do de 
pre vi dên cia pri va da, or ga ni za ções pré via e ex pres sa -
men te au to ri za das pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da, em con for mi da de com di re tri zes es ta -
be le ci das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da.

§ 1º As or ga ni za ções au to ri za das a ope rar no
mer ca do de pre vi dên cia pri va da cons ti tu ir-se-ão sob
a for ma de so ci e da de anô ni ma, quan do ti ve rem fins
lu cra ti vos, e sob a for ma de fun da ção, so ci e da de ci vil
ou de ma is for mas so ci e tá ri as au to ri za das pelo Con -
se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, quan do não
ti ve rem fi na li da de lu cra ti va.

§ 2º As or ga ni za ções de que tra ta o ca put des te
ar ti go po de rão ope rar nos ra mos de pre vi dên cia pri -
va da aber ta ou fe cha da e so men te as su mi rão res -
pon sa bi li da des que não ex ce dam, em ris co, os li mi tes 
téc ni cos pre vis tos para seus res pec ti vos ra mos ou
mo da li da des.

§ 3º São con si de ra das ins ti tu i ções de pre vi dên -
cia fe cha da aque las que ope ram e ad mi nis tram fun -
dos de pen são.

§ 4º Fun do de pen são é o pla no que visa o be ne -
fí cio ex clu si vo dos di re to res e em pre ga dos da em pre -
sa ou gru po pa tro ci na dor.

§ 5º São ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da
aber ta as que ins ti tu em, ope ram e ad mi nis tram pla -
nos in di vi du a is ou co le ti vos de pre vi dên cia.

§ 6º Pla no in di vi du al é o con tra ta do pelo par ti ci -
pan te, em seu pró prio be ne fí cio, di re ta men te com a
ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da aber ta.

§ 7º Pla no co le ti vo é o pla no con tra ta do, com
ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da aber ta, por gru pos
or ga ni za dos sob a for ma de con do mí nio ou so ci e da -
de ci vil sem fins lu cra ti vos, com a in ter ve niên cia de
em pre sas ou en ti da des as se me lha das.
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§ 8º A em pre sa ou en ti da de in ter ve ni en te no
pla no co le ti vo é de no mi na da pa tro ci na do ra e po de rá
ou não con tri bu ir para a for ma ção do fun do pre vi den -
ciá rio.

§ 9º O pla no co le ti vo em que a pa tro ci na do ra
con tri bui para a for ma ção do fun do pre vi den ciá rio é
de no mi na do pla no em pre sa ri al.

Art. 21. A au to ri za ção para o fun ci o na men to de
or ga ni za ção do mer ca do de pre vi dên cia pri va da, tan -
to aber ta quan to fe cha da, será con ce di da sem ônus,
terá pra zo in de ter mi na do, será ine go ciá vel e in trans -
fe rí vel, em con for mi da de com di re tri zes es ta be le ci -
das pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, e
ob ser va rá:

I – ca pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção de seus con -
tro la do res e di ri gen tes;

II – ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel como
em pre en di men to.

§ 1º Na au to ri za ção de que tra ta o ca put será
per mi ti da a trans mis são do con tro le da pes soa ju rí di -
ca ti tu lar.

§ 2º A au to ri za ção para o fun ci o na men to das or -
ga ni za ções de pre vi dên cia pri va da de ve rá ser re que -
ri da pelo gru po man te ne dor.

Art. 22. Os pla nos de pre vi dên cia pri va da po de -
rão ter a for ma de be ne fí cio de fi ni do ou de con tri bu i -
ção de fi ni da, em con for mi da de com as nor mas de fi ni -
das ba i xa das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da.

§ 1º Pla nos de be ne fí cio de fi ni do são aque les
nos qua is o be ne fí cio fu tu ro, fi xa do como ca rac te rís ti -
ca bá si ca do pla no, de ter mi na a con tri bu i ção.

§ 2º Pla nos de con tri bu i ção de fi ni da são aque -
les nos qua is a con tri bu i ção, fi xa da como ca rac te rís ti -
ca bá si ca do pla no, de ter mi na o be ne fí cio fu tu ro.

Art. 23. É ve da do:
I – às or ga ni za ções de pre vi dên cia pri va da

aber ta ins ti tu í rem pla nos de pre vi dên cia de be ne fí cio
de fi ni do;

II – às em pre sas pú bli cas, so ci e da des de eco -
no mia mis ta e de ma is em pre sas con tro la das pela
União, pe los Esta dos, Dis tri to Fe de ral ou Mu ni cí pi os,
pa tro ci na rem pla nos de pre vi dên cia de be ne fí cio de fi -
ni do.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca aos fun dos de pen são ins ti tu í dos an tes da vi -
gên cia des ta Lei Com ple men tar.

Art. 24. Os pla nos de pre vi dên cia aber ta ins ti tu í -
dos a par tir da vi gên cia des ta Lei Com ple men tar de -
ve rão re ger-se pe las se guin tes con di ções:

I – é as se gu ra do ao par ti ci pan te de pla no em -
pre sa ri al os di re i tos re la ti vos às con tri bu i ções ver ti -
das pela em pre sa pa tro ci na do ra, na pro por ção de
dez por cen to para cada ano com ple to de vín cu lo em -
pre ga tí cio com a res pec ti va em pre sa;

II – é fa cul ta do ao par ti ci pan te de pla no de pre vi -
dên cia in di vi du al ou co le ti vo não-em pre sa ri al, a cada
seis me ses, e ao par ti ci pan te de pla no em pre sa ri al,
no caso de res ci são do con tra to de tra ba lho, trans fe rir
as re ser vas ma te má ti cas de seu pla no pre vi den ciá rio
para ou tra ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri va da;

III – na res ci são do con tra to de tra ba lho, o par ti -
ci pan te de pla no em pre sa ri al po de rá op tar por con ti -
nu ar con tri bu in do para o pla no de pre vi dên cia a que
es ta va vin cu la do, nas mes mas con di ções, ex ce to
pela con ti nu i da de da con tri bu i ção do em pre ga dor;

IV – o pra zo de res ga te dos pla nos de pre vi dên -
cia pri va da aber ta será o que cor res pon der, cu mu la ti -
va men te, a dez anos de con tri bu i ção e cin qüen ta e
cin co anos de ida de do par ti ci pan te;

V – o res ga te do pla no de pre vi dên cia po de rá
ser efe tu a do:

a) com isen ção do Impos to so bre Ope -
ra ções de Cré di to, Câm bio e Se gu ro, ou re -
la ti vas a Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os, se
efe tu a do após o pra zo es ti pu la do no in ci so
an te ri or ou em de cor rên cia de mor te ou in -
va li dez per ma nen te do par ti ci pan te;

b) com in ci dên cia do Impos to so bre
Ope ra ções de Cré di to, Câm bio e Se gu ro, ou 
re la ti vas a Tí tu los e Va lo res Mo bi liá ri os, a
taxa de cres cen te a cada ano com ple to, na
for ma es ta be le ci da pelo Con se lho Na ci o nal
de Pre vi dên cia Pri va da, se efe tu a do an tes
do pra zo es ti pu la do no in ci so an te ri or;

VI – é fa cul ta do ao par ti ci pan te de pla no de
pre vi dên cia in di vi du al ou co le ti vo op tar pelo pa ga -
men to, jun to com as con tri bu i ções de seu pla no, de
se gu ro es pe ci al que ga ran ta, em caso de mor te ou
in va li dez per ma nen te, a com ple men ta ção do ca pi tal
que se acu mu la ria no de cor rer do pla no de con tri bu -
i ção con tra ta do.

§ 1º A apo sen ta do ria pela pre vi dên cia ofi ci al as -
se gu ra o res ga te na for ma do dis pos to no in ci so V, alí -
nea a, des te ar ti go.

§ 2º Cada so ci e da de de pre vi dên cia pri va da
aber ta será es ti pu lan te dos par ti ci pan tes de seus pla -
nos de pre vi dên cia jun to à so ci e da de se gu ra do ra, em
re la ção ao se gu ro es pe ci al de que tra ta o in ci so VI
des te ar ti go.
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§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da re gu la men ta rá a apli ca ção das dis po si ções des te
ar ti go.

§ 4º Não se apli ca o dis pos to na alí nea b do in ci -
so V do ca put des te ar ti go às trans fe rên ci as de tra -
tam o in ci so II, tam bém do ca put des te ar ti go, e a alí -
nea c do in ci so III do art. 25.

Art. 25. Apli cam-se aos fun dos de pen são as se -
guin tes dis po si ções:

I – é obri ga tó ria a con tri bu i ção da pa tro ci na do ra
para o fun do pre vi den ciá rio;

II – po de rão ser ins ti tu í dos sob a for ma de be ne -
fi cio de fi ni do ou de con tri bu i ção de fi ni da;

III – em caso de res ci são do con tra to de tra ba lho 
com a pa tro ci na do ra, é as se gu ra do ao par ti ci pan te de 
fun do de pen são:

a) o di re i to re la ti vo às con tri bu i ções
ver ti das pela pa tro ci na do ra, na pro por ção
de dez por cen to para cada ano com ple to
de vín cu lo em pre ga tí cio com a res pec ti va
em pre sa;

b) o res ga te de sua quo ta-par te;
c) a trans fe rên cia de sua quo ta-par te

para um pla no de pre vi dên cia pri va da in di vi -
du al ou co le ti vo, ou para ou tro fun do de
pen são;

d) a con ti nu i da de de suas con tri bu i -
ções para o fun do de pen são a que es te ja
vin cu la do, nas mes mas con di ções, ex ce to
pela con tri bu i ção do em pre ga dor, no caso
de pla no de con tri bu i ção de fi ni da;

IV – a con ces são do be ne fí cio vin cu la-se à
apo sen ta do ria pela pre vi dên cia ofi ci al;

V – é per mi ti da a trans for ma ção do fun do de
pen são em pla no co le ti vo de pre vi dên cia aber ta.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no in ci so I do ca put
des te ar ti go não se apli ca aos fun dos de pen são ins ti -
tu í dos an tes da vi gên cia des ta Lei Com ple men tar.

Art. 26. No tra ta men to tri bu tá rio apli cá vel à pre -
vi dên cia pri va da será ado ta do o prin cí pio do di fe ri -
men to do im pos to de ren da, ob ser va das as se guin tes 
con di ções:

I – as pes so as fí si cas e ju rí di cas po de rão de du -
zir da base de cál cu lo do Impos to de Ren da as con tri -
bu i ções aos pla nos de pre vi dên cia pri va da;

II – não in ci di rá Impos to de Ren da so bre os ga -
nhos de ca pi tal au fe ri dos na apli ca ção dos re cur sos
dos fun dos ge ri dos por ins ti tu i ção de pre vi dên cia pri -
va da;

III – os res ga tes efe tu a dos pe los par ti ci pan tes
es ta rão su je i tos à in ci dên cia do Impos to de Ren da na
fon te, nas con di ções re gu la men ta das pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, sal vo se:

a) des ti na rem-se a aqui si ção de ren da
jun to a so ci e da des se gu ra do ras;

b) de cor re rem de mor te ou in va li dez
per ma nen te do par ti ci pan te;

IV – o im pos to de ren da será co bra do quan do
do usu fru to dos be ne fí ci os do fun do de pen são ou
da ren da ad qui ri da jun to a so ci e da de se gu ra do ra.

Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca o dis pos to no in -
ci so III do ca put des te ar ti go às trans fe rên ci as de que 
tra tam o in ci so II do ca put do art. 24 e a alí nea c do in -
ci so III do ca put do art. 25.

CAPÍTULO II
Da Ga ran tia das Ope ra ções

de Pre vi dên cia Pri va da

Art. 27. Para ga ran tia de suas ope ra ções, em
con for mi da de com cri té ri os fi xa dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, as or ga ni za ções de
pre vi dên cia pri va da aber ta cons ti tu i rão:

I – mar gem de sol vên cia e fun do de ga ran tia,
ob je ti van do ga ran tir per ma nen te men te suas ope ra -
ções;

II – re ser vas ma te má ti cas para aten der res pon -
sa bi li da des fu tu ras cer tas com pa ga men tos de pe cú -
lio ou ren da de pla nos de pre vi dên cia pri va da;

III – re ser vas e pro vi sões téc ni cas para aten der
ris cos as su mi dos;

IV – ou tras re ser vas e pro vi sões.
§ 1º A mar gem de sol vên cia cor res pon de à su fi -

ciên cia de ati vo para ga ran tir o pas si vo de cor ren te do
con jun to das ope ra ções re a li za das pe las or ga ni za -
ções de pre vi dên cia pri va da aber ta.

§ 2º O fun do de ga ran tia, re pre sen ta do por um
ter ço do va lor da mar gem de sol vên cia, cons ti tu i rá ga -
ran tia su ple men tar per ma nen te das re ser vas e pro vi -
sões téc ni cas.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da de ter mi na rá va lo res mí ni mos para o fun do de ga -
ran tia, bem como as mo da li da des, li mi tes e per cen tu -
a is apli cá ve is aos in ves ti men tos de co ber tu ra das re -
ser vas téc ni cas des ti na das a ga ran tir os com pro mis -
sos as su mi dos, de acor do com o tipo de ins ti tu i ção e
as mo da li da des ou ra mos ope ra dos.

§ 40 Os ati vos e apli ca ções do fun do de ga ran tia 
fi ca rão vin cu la dos à Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia 
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Pri va da, na for ma que for de fi ni da pelo Con se lho Na -
ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 28. Para ga ran tia de suas ope ra ções, em
con for mi da de com cri té ri os fi xa dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, as ins ti tu i ções de
pre vi dên cia pri va da fe cha da cons ti tu i rão:

I – re ser vas ma te má ti cas para aten der res pon -
sa bi li da des fu tu ras cer tas com pa ga men tos de pe cú -
li os e ren das de pre vi dên cia pri va da;

II – ou tras re ser vas e pro vi sões, para aten der
ou tras res pon sa bi li da des.

Art. 29. A par ce la das con tri bu i ções de pre vi dên -
cia pri va da aber ta que, pe los res pec ti vos pla nos de
acu mu la ção de ca pi ta is, são des ti na das à for ma ção
de re ser vas ma te má ti cas se rão obri ga to ri a men te ad -
mi nis tra das na for ma de fun do de in ves ti men to fi nan -
ce i ro, em con for mi da de com re gu la men ta ção do Con -
se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 1º Os fun dos de in ves ti men to a que se re fe re o
ca put des te ar ti go são im pe nho rá ve is e so bre eles
não in ci dem en ca i xes obri ga tó ri os ou de pó si tos com -
pul só ri os, não se co mu ni cam com o pa tri mô nio da
ins ti tu i ção ad mi nis tra do ra, bem como, em caso de fa -
lên cia ou li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i ção, não in te -
gram a mas sa fa li da ou li qui dan da.

§ 2º Além de uma taxa de ad mi nis tra ção fixa, os
pla nos de pre vi dên cia pri va da po de rão pre ver uma
taxa de re mu ne ra ção va riá vel, pelo de sem pe nho na
apli ca ção dos re cur sos, nos li mi tes e con di ções es ta -
be le ci dos pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da.

§ 3º E ve da do aos pla nos de pre vi dên cia pri va da 
aber ta fi xa rem ren ta bi li da de mí ni ma na apli ca ção das 
re ser vas ma te má ti cas.

§ 4º As ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber -
ta e fe cha da de ve rão in for mar re gu lar men te seus se -
gu ra dos e con tri bu in tes so bre seus ati vos acu mu la -
dos nas re ser vas ma te má ti cas, na for ma que dis pu -
ser o Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da,

§ 5º O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da po de rá exi gir que, nos ca sos de pla nos pre vi den -
ciá ri os de be ne fí ci os de fi ni dos, seja di vul ga do tam -
bém aos con tri bu in tes o mon tan te atu a li za do da obri -
ga ção atu a ri al de vi da ao par ti ci pan te.

Art. 30. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da exi gi rá, das ins ti tu i ções sob sua ju ris di ção, a
apre sen ta ção de um pro gra ma de re cu pe ra ção fi nan -
ce i ra ou téc ni ca no pra zo que fi xar, sem pre que jul gue 
ne ces sá rio ou con ve ni en te à de fe sa dos in te res ses
dos par ti ci pan tes de pla nos de pre vi dên cia pri va da.

CAPÍTULO III
Do Si gi lo dos Da dos

Art. 31. As ins ti tu i ções do mer ca do de pre vi dên -
cia pri va da con ser va rão si gi lo de qua is quer ope ra -
ções ati vas, pas si vas e aces só ri as ou de ser vi ços
pres ta dos a seus cli en tes, ca ben do-lhes, ain da, ob -
ser var o mes mo de ver re la ti va men te às in for ma ções
ob ti das no de sem pe nho de suas atri bu i ções, res sal -
va das as ex ce ções es ta be le ci das nes ta Lei Com ple -
men tar.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se das dis po si ções
des te ar ti go as in for ma ções re la ti vas a emi ten tes de
che ques sem fun dos, fra u da do res e de ve do res ina -
dim plen tes, que po de rão ser for ne ci das aos ser vi ços
de pro te ção ao cré di to, às as so ci a ções co mer ci a is,
as so ci a ções de lo jis tas e en ti da des con gê ne res, me -
di an te con vê nio, de acor do com ins tru ções ex pe di das 
pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

Art. 32. O Po der Ju di ciá rio re qui si ta rá à Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, com o ob je ti vo de
ori en tar in ves ti ga ção ou pro ces so ju di ci al, as in for ma -
ções e do cu men tos de que ne ces si tar.

Pa rá gra fo úni co. Re ves tir-se-ão do mes mo ca rá -
ter si gi lo so as in for ma ções e es cla re ci men tos or de na -
dos pelo Po der Ju di ciá rio e a exi bi ção de li vros e do -
cu men tos em ju í zo, aos qua is so men te po dem ter
aces so as par tes le gí ti mas da de man da, ve da da sua
uti li za ção para fins es tra nhos à ca u sa.

Art. 33. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, em cur so de in ves ti ga ção e após apro va ção
de seus res pec ti vos ple ná ri os, as sim como as Co mis -
sões Par la men ta res de Inqué ri to, após apro va ção
pela ma i o ria de seus mem bros, po de rão re qui si tar à
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos as in for ma -
ções de que ne ces si ta rem, no que de ve rão ser ri go ro -
sa men te aten di dos.

§ 1º Os mem bros do Po der Le gis la ti vo man te rão 
sob si gi lo as in for ma ções ob ti das na for ma des te ar ti -
go, sen do, sua di vul ga ção, con si de ra da que bra do de -
co ro par la men tar.

§ 2º As de li be ra ções re fe ren tes às in for ma ções
de que tra ta o ca put des te ar ti go re a li zar-se-ão, ex clu -
si va men te, em ses são se cre ta.

Art. 34. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té rio
da Fa zen da po de rão ce le brar con vê nio ten do por ob -
je ti vo a tro ca de in for ma ções re fe ren tes a ilí ci tos pra ti -
ca dos con tra o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri -
va da ou a Fa zen da Na ci o nal.
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§ 1º Os ter mos do con vê nio de que tra ta o ca put
des te ar ti go de ve rão ser apro va dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 2º Se rão man ti das sob si gi lo as in for ma ções
ob ti das na for ma des te ar ti go, su je i tan do-se os in fra -
to res às pe nas pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 35. As or ga ni za ções do mer ca do de pre vi -
dên cia pri va da fi cam obri ga das a for ne cer à Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da as in for ma ções e
do cu men tos re la ci o na dos à fun ção fis ca li za do ra pre -
vis ta nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 36. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da co mu ni ca rá ao Mi nis té rio Pú bli co os ilí ci tos pe -
na is de ação pú bli ca, sem pre que, no exer cí cio de
suas atri bu i ções, os vier a com pro var, jun tan do as in -
for ma ções e do cu men tos per ti nen tes.

Art. 37. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da po de rá, me di an te a ce le bra ção de con vê ni os
com en ti da des si mi la res de ou tros pa í ses, aten der re -
que ri men tos de in for ma ções so li ci ta das por es sas
en ti da des, ob ser va da a ga ran tia do si gi lo das in for -
ma ções e as se gu ra da a re ci pro ci da de de tra ta men to
re la ti va men te ao for ne ci men to de in for ma ções.

Pa rá gra fo úni co. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da man te rá, quan do for o caso, o si gi lo
das in for ma ções ob ti das jun to a en ti da des de su per vi -
são e fis ca li za ção de ou tros pa í ses, so men te po den -
do for ne cê-las a ou tras ins ti tu i ções no País me di an te
ex pres sa au to ri za ção do res pec ti vo ór gão es tran ge i -
ro.

Art. 38. A vi o la ção do si gi lo cons ti tui cri me, su je i -
to à pena de re clu são de um a qua tro anos, apli can -
do-se, no que cou ber, o Có di go Pe nal e o Có di go de
Pro ces so Pe nal, sem pre ju í zo de ou tras san ções ca -
bí ve is, res sal va das as ex ce ções pre vis tas nes ta Lei
Com ple men tar e o con sen ti men to ex pres so dos in te -
res sa dos.

Art. 39. As or ga ni za ções de pre vi dên cia pri va da
aber ta, as so ci e da des por elas con tro la das ou a elas
li ga das ou co li ga das, seus con tro la do res, pes so as fí -
si cas ou ju rí di cas, seus ad mi nis tra do res, re pre sen -
tan tes, man da tá ri os, pre pos tos e em pre ga dos e de -
ma is pes so as fí si cas e ju rí di cas su je i tas à dis ci pli na
des ta Lei Com ple men tar de ve rão, obri ga to ri a men te,
pres tar to dos os es cla re ci men tos e in for ma ções so li -
ci ta dos pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va -
da, na for ma e pra zos por elas es ta be le ci dos, quan do
no exer cí cio das atri bu i ções con fe ri das por esta Lei
Com ple men tar.

§ 1º É as se gu ra do o li vre aces so de pre pos tos
ex pres sa men te cre den ci a dos pela Su pe rin ten dên cia

de Se gu ros Pri va dos, no exer cí cio de seus po de res
de fis ca li za ção, aos es ta be le ci men tos e de pen dên ci -
as das or ga ni za ções men ci o na das no ca put des te
ar ti go.

§ 2º Os pre pos tos de que tra ta o § 1º des te ar ti -
go po de rão exi gir a exi bi ção de do cu men tos, pa péis,
li vros, in for ma ções e sis te mas de con tro le, man ti dos
ou não por meio de sis te mas ele trô ni cos de re gis tro
ou es cri tu ra ção, sen do a ne ga ti va de aten di men to
con si de ra da como em ba ra ço à fis ca li za ção, su je i to às 
pe na li da des ca bí ve is.

§ 3º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
po de rá, ain da, re qui si tar:

I – in for ma ções e do cu men tos a qua is quer ór -
gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is;

II – do cu men tos e pa péis de tra ba lho aos au di -
to res atu a ri a is.

§ 4º Nos li mi tes das dis po si ções des te ca pí tu lo,
não po dem ser opos tas ex ce ções de si gi lo ban cá rio
ou se gre do co mer ci al à Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da.

CAPÍTULO IV
Da Inter ven ção e Li qui da ção Ju di ci al

Art. 40. As or ga ni za ções de pre vi dên cia pri va da
e as de ma is en ti da des pú bli cas ou pri va das au to ri za -
das a atu ar, nos seg men tos es pe cí fi cos, pela Su pe -
rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, su je i tam-se à in -
ter ven ção e à li qui da ção ju di ci al, nos ter mos des ta Lei 
Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As or ga ni za ções e ou tras en ti -
da des de que tra ta o ca put des te ar ti go são im pe di -
das de re que rer con cor da ta.

Art. 41. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da po de rá de cre tar in ter ven ção em or ga ni za ção ou 
ou tra en ti da de que ope re no mer ca do de pre vi dên cia
pri va da, sem pre que se ve ri fi quem as se guin tes ocor -
rên ci as:

I – pre ju í zo que su je i te a ris cos os se gu ra dos ou
de ma is cre do res;

II – re i te ra das in fra ções a dis po si ti vos da le gis la -
ção, não re gu la ri za das após as de ter mi na ções ado ta -
das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos no
uso das suas atri bu i ções le ga is;

III – ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de
vin te por cen to do mí ni mo es ta be le ci do.

§ 1º A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da
de cre ta rá a in ter ven ção ex-of fi cio ou por so li ci ta ção
dos ad mi nis tra do res da pró pria or ga ni za ção ou en ti -
da de, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil e cri mi -
nal que lhes cou ber.
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§ 2º O pro ces so de in ter ven ção não ex ce de rá
seis me ses, pe río do que, por de ci são da Su pe rin ten -
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, po de rá ser pror ro ga -
do uma úni ca vez pelo mes mo pra zo.

Art. 42. De pen den do do por te da or ga ni za ção
ou en ti da de, a in ter ven ção será exe cu ta da por um in -
ter ven tor ou por um con se lho in ter ven tor, cons ti tu í do
de três a cin co mem bros, no me a dos pela Su pe rin ten -
dên cia de Pre vi dên cia Pri va da com ple nos po de res
de ges tão.

§ 1º Inde pen den te men te da pu bli ca ção do ato
de no me a ção, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor
será in ves ti do, de ime di a to, em suas fun ções, me di -
an te ter mo de pos se la vra do no li vro pró prio da ins ti -
tu i ção sob in ter ven ção, no qual se trans cre ve rão os
ter mos do ato que de cre tou a me di da e pro ce deu a
no me a ção.

§ 2º As fun ções e obri ga ções do in ter ven tor ou
con se lho in ter ven tor, as sim como a for ma de sua
pres ta ção de con tas, se rão re gu la men ta das pelo
Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 3º Das de ci sões do in ter ven tor ou con se lho in -
ter ven tor ca be rá re cur so, sem efe i to sus pen si vo, no
pra zo de dez dias da res pec ti va ciên cia, para a Co -
mis são de Jul ga men to do Con se lho Na ci o nal de Pre -
vi dên cia Pri va da.

Art. 43. Ces sa rá a in ter ven ção nas se guin tes hi -
pó te ses:

I – se os in te res sa dos, apre sen tan do as ne ces -
sá ri as con di ções de ga ran tia, a cri té rio da Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, to ma rem a si o
pros se gui men to das ati vi da des eco nô mi cas da or ga -
ni za ção;

II – quan do, a cri té rio da Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da, a si tu a ção da ins ti tu i ção se hou -
ver nor ma li za do;

III – se de cre ta da a li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i -
ção.

Art. 44. Não ob ten do re sul ta do sa tis fa tó rio com
o pro ces so de in ter ven ção, a Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da po de rá re que rer ao Mi nis té rio
Pú bli co a li qui da ção ju di ci al da or ga ni za ção de pre vi -
dên cia pri va da ou en ti da de pú bli ca ou pri va da au to ri -
za da a atu ar em seg men tos es pe cí fi cos.

§ 1º A ini ci a ti va da Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da res trin gir-se-á a or ga ni za ções ou ou -
tras en ti da des de sua área de ju ris di ção, e será en ca -
mi nha da, com a de vi da fun da men ta ção, ao Mi nis té rio
Pú bli co, a quem ca be rá pro por a ação ao Po der Ju di -
ciá rio.

§ 2º Apli cam-se à li qui da ção ju di ci al as dis po si -
ções da le gis la ção vi gen te.

§ 3º Du ran te a fase de ins tru ção do pro ces so de
li qui da ção ju di ci al, a Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên -
cia Pri va da atu a rá, obri ga to ri a men te, como as sis ten -
te do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 45. Para os fins de li qui da ção ju di ci al de or -
ga ni za ção do mer ca do de pre vi dên cia pri va da ou de
en ti da de pú bli ca ou pri va da au to ri za da a atu ar, em
seg men to es pe cí fi co, pela Su pe rin ten dên cia de Pre -
vi dên cia Pri va da, ob ser var-se-á a se guin te or dem de
pre fe rên cia na clas si fi ca ção dos cré di tos ar ro la dos:

I – cré di tos tra ba lhis tas, na for ma do art, 102,
ca put, do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945;

II – ações tra ba lhis tas im pe tra das an tes da data
da de cre ta ção da li qui da ção ju di ci al;

III – cré di tos de cor ren tes de si nis tros avi sa dos
ao es ta be le ci men to de se gu ro, res se gu ro ou pre vi -
dên cia pri va da;

IV – de ma is cré di tos, ob ser va da a or dem do art.
102 do De cre to-Lei no 7.661, de 21 de ju nho de 1945.

Art. 46. No caso de li qui da ção ju di ci al ou fa lên -
cia de pre vi dên cia pri va da aber ta, a Su pe rin ten dên -
cia de ins ti tu i ção Pre vi dên cia Pri va da de ter mi na rá a
trans fe rên cia da ad mi nis tra ção do res pec ti vo fun do
ou fun dos de in ves ti men to para ou tra ins ti tu i ção.

Art. 47. Os con tro la do res e ad mi nis tra do res das
ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da aber ta sob in ter -
ven ção ou li qui da ção ju di ci al fi ca rão com seus bens
in dis po ní ve is, não po den do, por qual quer for ma, di re -
ta ou in di re ta, ali e ná-los ou one rá-los, até a apu ra ção
e li qui da ção fi nal de suas res pon sa bi li da des.

§ 1º A in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go de -
cor re do ato que de cre tar a in ter ven ção, ou a li qui da -
ção ju di ci al, e atin ge os con tro la do res e to dos aque -
les que te nham es ta do no exer cí cio de fun ções es ta -
tu tá ri as nos doze me ses an te ri o res ao mes mo ato.

§ 2º Por pro pos ta da Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da, apro va da pelo Con se lho Na ci o nal de
Pre vi dên cia Pri va da, a in dis po ni bi li da de pre vis ta nes -
te ar ti go po de rá ser es ten di da:

I – aos bens de ge ren tes, con se lhe i ros fis ca is,
au di to res in de pen den tes e aos de to dos aque les que
te nham con cor ri do, nos úl ti mos doze me ses, para a
de cre ta ção da in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al;

II – aos bens de pes so as que, nos úl ti mos doze
me ses, os te nham, a qual quer tí tu lo, ad qui ri do de ad -
mi nis tra do res da ins ti tu i ção ou das pes so as re fe ri das
no in ci so an te ri or, des de que haja se gu ros ele men tos
de con vic ção de se tra tar de trans fe rên cia si mu la da
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com o fim de evi tar os efe i tos des ta Lei Com ple men -
tar.

§ 3º Não se in clu em nas dis po si ções des te ar ti -
go os bens con si de ra dos ina li e ná ve is ou im pe nho rá -
ve is pela 1e gis 1a ção em vi gor.

§ 4º Não são igual men te atin gi dos pela in dis po -
ni bi li da de os bens ob je to de con tra to de ali e na ção, de
pro mes sa de com pra e ven da, de ces são ou pro mes -
sa de ces são de di re i tos, des de que os res pec ti vos
ins tru men tos te nham sido le va dos ao com pe ten te re -
gis tro pú bli co an te ri or men te à data da de cre ta ção da
in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al.

§ 5º As pes so as abran gi das pela in dis po ni bi li da -
de de bens de que tra ta este ar ti go não po de rão au -
sen tar-se do foro da in ter ven ção ou da li qui da ção ju -
di ci al sem pré via e ex pres sa au to ri za ção da Su pe rin -
ten dên cia de pre vi dên cia Pri va da ou do juiz, con for -
me o caso.

Art. 48. De cre ta da a in ter ven ção ou a li qui da ção
ju di ci al, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor, o li qui -
dan te ou o pró prio es cri vão da li qui da ção ju di ci al co -
mu ni ca rá ao re gis tro pú bli co com pe ten te e às bol sas
a in dis po ni bi li da de de bens im pos ta no ar ti go an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi da a co mu ni ca ção, a au -
to ri da de com pe ten te fi ca rá, re la ti va men te a es ses
bens, im pe di da de:

I – fa zer trans cri ções, ins cri ções ou aver ba ções
de do cu men tos pú bli cos ou par ti cu la res;

II – ar qui var atos ou con tra tos que im por tem em
trans fe rên cia de co tas so ci a is, ações ou par tes be ne -
fi ciá ri as;

III – re a li zar ou re gis trar ope ra ções e tí tu los de
qual quer na tu re za;

IV – pro ces sar a trans fe rên cia de pro pri e da de
de ve í cu los au to mo to res.

CAPÍTULO V
Das Pe na li da des

Art. 49. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da po de rá im por aos in fra to res das nor mas des ta
Lei Com ple men tar, da Lei de So ci e da des por Ações
(Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976), das re so -
lu ções do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da
e das nor mas de sua pró pria emis são, cujo cum pri -
men to lhe in cum ba fis ca li zar, as se guin tes pe na li da -
des:

I –  ad ver tên cia;
II – mul ta, a ser fi xa da na for ma do § 1º des te ar -

ti go;
III – ina bi li ta ção tem po rá ria, até o má xi mo de

dez anos, para o exer cí cio dos car gos de di re tor e

mem bro de con se lhos de ad mi nis tra ção, ór gãos con -
sul ti vos, fis ca is e as se me lha dos de ins ti tu i ções do
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da e dos car -
gos de ad mi nis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal de com -
pa nhi as aber tas;

IV – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta Lei Com ple -
men tar;

V – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro para o
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta Lei Com ple -
men tar;

VI – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de pra ti car ati vi da des que de pen dam de sua
au to ri za ção ou re gis tro;

VII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de atu ar, di re ta ou in di re ta men te, em uma ou
mais mo da li da des de ope ra ção re a li za das no mer ca -
do sob sua su per vi são.

§ 1º A mul ta pre vis ta no in ci so II do ca put des te
ar ti go não ex ce de rá o ma i or des tes va lo res:

I – R$700.000,00 (se te cen tos mil re a is);
II – cin qüen ta por cen to do va lor da emis são ou

ope ra ção ir re gu lar; ou
III – três ve zes o mon tan te da van ta gem eco nô -

mi ca ob ti da ou da per da evi ta da em de cor rên cia do ilí -
ci to.

§ 2º Nos li mi tes pre vis tos no § 1º des te ar ti go
são con si de ra das cu mu la ti va men te as mul tas apli ca -
das à pes soa ju rí di ca e aos seus ad mi nis tra do res.

§ 3º Nos ca sos de re in ci dên cia se rão apli ca das,
al ter na ti va men te, mul ta, nos ter mos do § 1º des te ar -
ti go, até o tri plo dos va lo res nele fi xa dos, ou as pe na li -
da des pre vis tas nos in ci sos III a VII do ca put do ar ti -
go.

§ 4º Res sal va do o dis pos to no § 3º des te ar ti go,
as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos III a VII do ca put
so men te se rão apli ca das nos ca sos de in fra ção gra -
ve, as sim de fi ni das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi -
dên cia Pri va da.

§ 5º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go se rão pa -
gas, me di an te re co lhi men to ao Te sou ro Na ci o nal,
den tro do pra zo de quin ze dias con ta dos do re ce bi -
men to da res pec ti va no ti fi ca ção.

§ 6º Após a de ci são fi nal im pos ta na es fe ra ad -
mi nis tra ti va, as mul tas de que tra ta este ar ti go te rão
efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo e se rão co bra das ju di ci al -
men te, de acor do com o rito es ta be le ci do pelo Có di go 
de Pro ces so Ci vil para o pro ces so de exe cu ção.

Art. 50. São sus ce tí ve is de so frer as pe na li da -
des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar:
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I – as pes so as fÍsi cas e ju rí di cas au to ri za das a
fun ci o nar pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da, e seus ad mi nis tra do res;

II – as pes so as fí si cas e ju rí di cas que exer çam
ir re gu lar men te ati vi da de de pen den te de au to ri za ção
da Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, e seus
ad mi nis tra do res.

Art. 51. É, ain da, sus ce tí vel de so frer as pe na li -
da des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar, sem pre ju í -
zo das de ma is san ções ca bí ve is, todo aque le que, de
qual quer for ma, cap te ou agen cie ne gó ci os para pes -
so as ju rí di cas es tran ge i ras cuja au to ri za ção para fun -
ci o na men to em ter ri tó rio na ci o nal deva ser con ce di da 
pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se pes soa ju rí di ca
es tran ge i ra toda aque la cons ti tu í da ou or ga ni za da de
acor do com a lei de país es tran ge i ro ou que te nha sua 
sede ou lo cal de ad mi nis tra ção no ex te ri or, bem como 
as fi li a is de pes so as ju rí di cas bra si le i ras es ta be le ci -
das fora do ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 52. Das de ci sões pro fe ri das pela Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da ao apli car pe na li da -
des, ca be rá re cur so para a Co mis são de Jul ga men to
do Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, a ser
in ter pos to no pra zo de quin ze dias a con tar da data do 
re ce bi men to da no ti fi ca ção da de ci são.

Pa rá gra fo úni co. No caso das pu ni ções pre vis -
tas nos in ci sos I a III do ca put do art. 49, a in ter po si -
ção de re cur so se fará com efe i to sus pen si vo so bre a
apli ca ção da pena.

Art. 53. No cur so do pro ces so ad mi nis tra ti vo a
au to ri da de pro ces san te po de rá, em ca rá ter pre ven ti -
vo, e ten do em vis ta pre ser var o in te res se pú bli co:

I – de ter mi nar o afas ta men to dos ad mi nis tra do -
res en vol vi dos en quan to per du rar a apu ra ção das
res pon sa bi li da des;

II – ve dar, aos ad mi nis tra do res en vol vi dos, a as -
sun ção de car gos de di re ção ou ad mi nis tra ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras ou sua atu a ção como man da tá ri -
os ou pre pos tos de di re to res ou ad mi nis tra do res;

III – de ter mi nar me di das ten den tes a res trin gir a
atu a ção da ins ti tu i ção no mer ca do.

Art. 54. Pres cre vem em oito anos as in fra ções
das nor mas le ga is cuja apu ra ção in cum ba à Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, con ta do esse pra -
zo da prá ti ca do ilí ci to ou, no caso de in fra ção per ma -
nen te ou con ti nu a da, do dia em que ti ver ces sa do.

§ 1º Inter rom pe-se a pres cri ção:
I – pela no ti fi ca ção do in di ci a do;
II – por qual quer ato ine quí vo co que im por te

apu ra ção da ir re gu la ri da de;

III – por de ci são con de na tó ria re cor rí vel da Su -
pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da;

IV – pela as si na tu ra do ter mo de com pro mis so
de que tra ta o art. 55 des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º Não cor re rá a pres cri ção quan do o in di ci a -
do ou acu sa do en con trar-se em lu gar in cer to ou não
sa bi do.

§ 3º Na hi pó te se pre vis ta no § 2º des te ar ti go, o
pro ces so cor re rá con tra os de ma is acu sa dos, des -
mem bran do-se em re la ção ao acu sa do re vel.

§ 4º Para os in qué ri tos ad mi nis tra ti vos pen den -
tes ou fa tos já ocor ri dos, os pra zos de pres cri ção pre -
vis tos nes te ar ti go co me ça rão a flu ir a par tir da data
de vi gên cia des ta Lei Com ple men tar.

Art. 55. A Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da po de rá sus pen der, em qual quer fase, o in qué ri to 
ad mi nis tra ti vo, se o in di ci a do ou acu sa do as si nar ter -
mo de com pro mis so, obri gan do-se a:

I – ces sar a prá ti ca de ati vi da des ou atos con si -
de ra dos ilí ci tos pela res pec ti va en ti da de; e

II – cor ri gir as ir re gu la ri da des apon ta das, in clu -
si ve in de ni zan do os pre ju í zos, na for ma des ta Lei
Com ple men tar.

§ 1º O ter mo de com pro mis so a que se re fe re
este ar ti go não im por ta rá con fis são quan to à ma té ria
de fato, nem re co nhe ci men to de ili ci tu de da con du ta
ana li sa da.

§ 2º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o pra -
zo para cum pri men to das obri ga ções even tu al men te
as su mi das, ca rac te ri zan do, o seu ina dim ple men to,
cri me de de so be diên cia, pre vis to no art. 330 do Có di -
go Pe nal.

§ 3º Não cum pri das as obri ga ções no pra zo pre -
vis to no § 2º des te ar ti go, a Su pe rin ten dên cia de Pre -
vi dên cia Pri va da dará con ti nu i da de ao pro ce di men to
ad mi nis tra ti vo an te ri or men te sus pen so, para a apli ca -
ção das pe na li da des ca bí ve is.

Art. 56. Se rão con si de ra dos, na apli ca ção das
pe na li da des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar, o ar -
re pen di men to efi caz e o ar re pen di men to pos te ri or ou
a cir cuns tân cia de qual quer pes soa, es pon ta ne a men -
te, con fes sar ilí ci to ou pres tar in for ma ções re la ti vas a
sua ma te ri a li da de.

Art. 57. O Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia
Pri va da re gu la men ta rá a apli ca ção do dis pos to nos
arts. 55 e 56 des ta Lei Com ple men tar, no to can te aos
pro ce di men tos con du zi dos pela Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da.
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CAPÍTULO VI
Das Disposições Transitorias e Finais

Art. 58. Fica fa cul ta do à Su pe rin ten dên cia de
Pre vi dên cia Pri va da, a par tir da data de sua ins ta la -
ção, pre en cher os car gos e fun ções co mis si o na das
de sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal com pes so al es tra -
nho aos seus qua dros, nos li mi tes de cem por cen to,
no pri me i ro ano, cin qüen ta por cen to, no se gun do, e
vin te por cen to, no ter ce i ro.

Art. 59. As or ga ni za ções do mer ca do de pre vi -
dên cia pri va da e de ma is ins ti tu i ções au to ri za das a
fun ci o nar pela Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri -
va da te rão o pra zo de um ano, a par tir da data da pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, para se adap ta rem 
às suas dis po si ção

Art. 60. A par tir do exer cí cio se guin te ao da pu -
bli ca ção des ta Lei Com ple men tar, será de vi da, se -
mes tral men te, taxa de fis ca li za ção a ser re co lhi da à
Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da pe las ins ti -
tu i ções sob sua ju ris di ção, se gun do di re tri zes ex pe di -
das pelo Con se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da.

§ 1º Os pa ga men tos das ta xas de fis ca li za ção e
mul tas de vi das à Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da se rão re co lhi dos ao Te sou ro Na ci o nal.

§ 2º O Te sou ro Na ci o nal trans fe ri rá à Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da os re cur sos que lhe 
cou be rem até o úl ti mo dia útil do mês sub se qüen te ao 
dos re co lhi men tos de que tra ta o § 10 des te ar ti go.

Art. 61. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos in for ma rá às au to ri da des com pe ten tes a ocor rên -
cia de atos ir re gu la res en vol ven do re cur sos pú bli cos
ou ou tras ir re gu la ri da des em área de com pe tên cia de
ór gãos pú bli cos, sem pre que de les ti ver ciên cia no
exer cí cio de suas atri bu i ções, en ca mi nhan do, às
mes mas au to ri da des, os do cu men tos ne ces sá ri os à
apu ra ção ou com pro va ção dos fa tos.

Art. 62. Enquan to não for ins ta la da a Su pe rin -
ten dên cia de Pre vi dên cia Pri va da, suas com pe tên ci -
as se rão exer ci das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos, no caso das ins ti tu i ções de pre vi dên cia
pri va da aber ta, e pela Se cre ta ria de Pre vi dên cia
Com ple men tar do Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al,
no caso das ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da fe cha -
da.

Art. 63. Apli cam-se como fon te sub si diá ria des ta 
Lei Com ple men tar, na qui lo que com ela não con fli -
tem, os se guin tes ins tru men tos le ga is e in fra-le ga is:

I – De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945;

II – Lei nº 6.024, de 13 de mar ço de 1974;

III – Lei Com ple men tar nº 109, de 29 de maio de
2001;

IV – nor mas edi ta das pelo Con se lho de Ges tão
da Pre vi dên cia Com ple men tar e pela Se cre ta ria de
Pre vi dên cia Com ple men tar do Mi nis té rio da Pre vi -
dên cia So ci al até a data da en tra da em vi gor des ta Lei 
Com ple men tar.

Art. 64. Re vo gam-se os arts. 44 a 67 da Lei
Com ple men tar nº 109, de 29 de maio de 2001 .

Art. 65. Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
no ven ta dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Aten den do às dis po si ções do art. 192 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, que tra ta do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci -
o nal, o pre sen te pro je to de lei com ple men tar ins ti tui o
Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, cria o Con -
se lho Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, ór gão nor ma -
ti vo do sis te ma, e a Su pe rin ten dên cia de Pre vi dên cia
Pri va da, ór gão de su per vi são e fis ca li za ção, e nor ma -
ti za as ati vi da des do mer ca do de pre vi dên cia pri va da.

O pro je to cons ti tui-se de ses sen ta e cin co ar ti -
gos or ga ni za dos em seis ca pí tu los. O Ca pí tu lo I tra ta
do Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va da, con ten -
do vin te e seis ar ti gos que es pe ci fi cam a com po si ção
do sis te ma e de fi nem os ob je ti vos da po lí ti ca na ci o nal 
de pre vi dên cia pri va da. O ca pí tu lo sub di vi de-se em
três se ções.

A Se ção I tra ta do Con se lho Na ci o nal de Pre vi -
dên cia Pri va da, con ten do seis ar ti gos que se re fe rem
a sua com po si ção, seus ob je ti vos, com pe tên ci as e ór -
gãos au xi li a res.

A Se ção II tra ta da Su pe rin ten dên cia de Pre vi -
dên cia Pri va da, con ten do onze ar ti gos que es pe ci fi -
cam sua or ga ni za ção e de fi nem suas ati vi da des
como ór gão de su per vi são e fis ca li za ção das ope ra -
ções de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za -
ção.

A Se ção III tra ta do mer ca do de pre vi dên cia pri -
va da, con ten do sete ar ti gos que re gu la men tam a atu -
a ção das ins ti tu i ções au to ri za das a ope rar nes se
mer ca do.

O Ca pí tu lo II con tém qua tro ar ti gos que tra tam
da ga ran tia das ope ra ções do mer ca do de pre vi dên -
cia pri va da.

O Ca pí tu lo III con tém nove ar ti gos que es pe ci fi -
cam nor mas re la ti vas ao si gi lo dos da dos con ti dos
nas ope ra ções de pre vi dên cia pri va da.

O Ca pi tu lo IV con tém nove ar ti gos que tra tam da 
in ter ven ção nas ins ti tu i ções de pre vi dên cia pri va da,
as sim como da li qui da ção ju di ci al des sas ins ti tu i ções.
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O Ca pí tu lo V con tém nove ar ti gos que tra tam
das pe na li da des apli cá ve is às ins ti tu i ções de pre vi -
dên cia pri va da, as sim como a seus ad mi nis tra do res
de di re i to ou de fato.

O Ca pí tu lo VI con tém oito ar ti gos que tra tam
das dis po si ções tran si tó ri as e fi na is, re fe rin do-se a si -
tu a ções es pe ci a is a se rem opor tu na men te re sol vi -
das, de ta lhan do nor mas pas sí ve is de se rem apli ca -
das sub si di a ri a men te à lei com ple men tar, sem pre
que com ela não con fli tem, e es pe ci fi can do as cláu su -
las de re vo ga ção e vi gên cia da lei.

Não há, até ago ra, ne nhum do cu men to le gal
ins ti tu in do o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi dên cia Pri va -
da. As ope ra ções de pre vi dên cia pri va da são re gu la -
das, ba si ca men te, pela Lei Com ple men tar nº 109, de
29 de maio de 2001, que Dis põe so bre o Re gi me de
Pre vi dên cia Com ple men tar e dá ou tras pro vi dên ci as.

Embo ra a Lei Com ple men tar nº 109, de 2001,
seja bas tan te útil no que se re fe re à ca rac te ri za ção
das en ti da des de pre vi dên cia pri va da e suas ope ra -
ções, ela não tem a pre ten são de ins ti tu ir um sis te ma
in te gra do das ati vi da des de pre vi dên cia pri va da, de i -
xan do de de fi nir os ór gãos de re gu la men ta ção, su -
per vi são e con tro le de tais ati vi da des. Tam bém não
me pa re ce ade qua do o tra ta men to dado por essa lei
com ple men tar à in ter ven ção em ins ti tu i ções do ramo
de pre vi dên cia pri va da, à li qui da ção de tais ins ti tu i -
ções e às de ma is dis po si ções do re gi me dis ci pli nar a
que es tão su je i tas, as sim como seus ad mi nis tra do -
res. Dis cor do, par ti cu lar men te, da op ção da lei com -
ple men tar pelo re gi me de li qui da ção ex tra ju di ci al.

Além de ins ti tu ir o Sis te ma Na ci o nal de Pre vi -
dên cia Pri va da, o pre sen te pro je to de lei com ple men -
tar ob je ti va de fi nir com ma i or pro pri e da de as ca rac te -
rís ti cas do re gi me dis ci pli nar a que es tão su je i tas as
ins ti tu i ções que ope ram no mer ca do de pre vi dên cia
pri va da e seus ad mi nis tra do res, fi xan do cri té ri os es -
pe cí fi cos para a in ter ven ção, a li qui da ção ju di ci al e
de ma is pe na li da des. Re vo gam-se, em ra zão des te
po si ci o na men to, os dis po si ti vos da Lei Com ple men -
tar 109, de 2001, que tra tam da ma té ria em ques tão.

Sala das Ses sões, em 16 de se tem bro de 2003.
– Alva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 109,
DE 29 DE MAIO DE 2001

Dis põe so bre o Re gi me de Pre vi dên -
cia Com ple men tar 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:

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

CAPÍTULO VI
Da Intervenção e da Liquidação Extrajudicial

SEÇÃO I
Da Inter ven ção

Art. 44. Para res guar dar os di re i tos dos par ti ci -
pan tes e as sis ti dos po de rá ser de cre ta da a in ter ven -
ção na en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar, des de 
que se ve ri fi que, iso la da ou cu mu la ti va men te:

I – ir re gu la ri da de ou in su fi ciên cia na cons ti tu i -
ção das re ser vas téc ni cas, pro vi sões e fun dos, ou na
sua co ber tu ra por ati vos ga ran ti do res;

II – apli ca ção dos re cur sos das re ser vas téc ni -
cas, pro vi sões e fun dos de for ma ina de qua da ou em
de sa cor do com as nor mas ex pe di das pe los ór gãos
com pe ten tes;

II – des cum pri men to de dis po si ções es ta tu tá ri -
as ou de obri ga ções pre vis tas nos re gu la men tos dos
pla nos de be ne fí ci os, con vê ni os de ade são ou con tra -
tos dos pla nos co le ti vos de que tra ta o in ci so II do art.
26 des ta Lei Com ple men tar;

IV – si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra in su fi ci en te
à pre ser va ção da li qui dez e sol vên cia de cada um dos 
pla nos de be ne fí ci os e da en ti da de no con jun to de
suas ati vi da des;

V – si tu a ção atu a ri al de se qui li bra da;
VI – ou tras anor ma li da des de fi ni das em re gu la -

men to.
Art. 45. A in ter ven ção será de cre ta da pelo pra zo 

ne ces sá rio ao exa me da si tu a ção da en ti da de e en ca -
mi nha men to de pla no des ti na do à sua re cu pe ra ção.

Pa rá gra fo úni co. De pen de rão de pré via e ex -
pres sa au to ri za ção do ór gão com pe ten te os atos do
in ter ven tor que im pli quem one ra ção ou dis po si ção do 
pa tri mô nio.

Art. 46. A in ter ven ção ces sa rá quan do apro va do
o pla no de re cu pe ra ção da en ti da de pelo ór gão com -
pe ten te ou se de cre ta da a sua li qui da ção ex tra ju di ci al.

SEÇÃO II
Da Li qui da ção Extra ju di ci al

Art. 47. As en ti da des fe cha das não po de rão so li -
ci tar con cor da ta e não es tão su je i tas a fa lên cia, mas
so men te a li qui da ção ex tra ju di ci al.

Art. 48. A li qui da ção ex tra ju di ci al será de cre ta da 
quan do re co nhe ci da a in vi a bi li da de de re cu pe ra ção
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da en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar ou pela au -
sên cia de con di ção para seu fun ci o na men to.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta Lei Com -
ple men tar, en ten de-se por au sên cia de con di ção para 
fun ci o na men to de en ti da de de pre vi dên cia com ple -
men tar:

I – (VETADO)
II – (VETADO)
III – o não-aten di men to às con di ções mí ni mas

es ta be le ci das pelo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor.
Art. 49. A de cre ta ção da li qui da ção ex tra ju di ci al

pro du zi rá, de ime di a to, os se guin tes efe i tos:
I – sus pen são das ações e exe cu ções ini ci a das

so bre di re i tos e in te res ses re la ti vos ao acer vo da en ti -
da de li qui dan da;

II – ven ci men to an te ci pa do das obri ga ções da li -
qui dan da;

III – não in ci dên cia de pe na li da des con tra tu a is
con tra a en ti da de por obri ga ções ven ci das em de cor -
rên cia da de cre ta ção da li qui da ção ex tra ju di ci al;

IV – não fluên cia de ju ros con tra a li qui dan da en -
quan to não in te gral men te pago o pas si vo; 

V – in ter rup ção da pres cri ção em re la ção às
obri ga ções da en ti da de em li qui da ção;

VI – sus pen são de mul ta e ju ros em re la ção às
dí vi das da en ti da de; 

VII – ine xi gi bi li da de de pe nas pe cu niá ri as por in -
fra ções de na tu re za ad mi nis tra ti va;

VIII – in ter rup ção do pa ga men to à li qui dan da
das con tri bu i ções dos par ti ci pan tes e dos pa tro ci na -
do res, re la ti vas aos pla nos de be ne fí ci os.

§ 1º As fa cul da des pre vis tas nos in ci sos des te
ar ti go apli cam-se, no caso das en ti da des aber tas de
pre vi dên cia com ple men tar, ex clu si va men te, em re la -
ção às suas ati vi da des de na tu re za pre vi den ciá ria.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca às
ações e aos dé bi tos de na tu re za tri bu tá ria.

Art. 50. O li qui dan te or ga ni za rá o qua dro ge ral
de cre do res, re a li za rá o ati vo e li qui da rá o pas si vo.

§ 1º Os par ti ci pan tes, in clu si ve os as sis ti dos,
dos pla nos de be ne fí ci os fi cam dis pen sa dos de se
ha bi li ta rem a seus res pec ti vos cré di tos, es te jam es -
tes sen do re ce bi dos ou não.

§ 2º Os par ti ci pan tes, in clu si ve os as sis ti dos,
dos pla nos de be ne fí ci os te rão pri vi lé gio es pe ci al so -
bre os ati vos ga ran ti do res das re ser vas téc ni cas e,
caso es tes não se jam su fi ci en tes para a co ber tu ra
dos di re i tos res pec ti vos, pri vi lé gio ge ral so bre as de -
ma is par tes não vin cu la das ao ati vo.

§ 3º Os par ti ci pan tes que já es ti ve rem re ce ben -
do be ne fí ci os, ou que já ti ve rem ad qui ri do este di re i to
an tes de de cre ta da a li qui da ção ex tra ju di ci al, te rão
pre fe rên cia so bre os de ma is par ti ci pan tes.

§ 4º Os cré di tos re fe ri dos nos pa rá gra fos an te ri -
o res des te ar ti go não têm pre fe rên cia so bre os cré di -
tos de na tu re za tra ba lhis ta ou tri bu tá ria.

Art. 51. Se rão obri ga to ri a men te le van ta dos, na
data da de cre ta ção da li qui da ção ex tra ju di ci al de en ti -
da de de pre vi dên cia com ple men tar, o ba lan ço ge ral
de li qui da ção e as de mons tra ções con tá be is e atu a ri -
as ne ces sá ri as à de ter mi na ção do va lor das re ser vas
in di vi du a is.

Art. 52. A li qui da ção ex tra ju di ci al po de rá, a qual -
quer tem po, ser le van ta da, des de que cons ta ta dos fa -
tos su per ve ni en tes que vi a bi li zem a re cu pe ra ção da
en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar.

Art. 53. A li qui da ção ex tra ju di ci al das en ti da des
fe cha das en cer rar-se-á com a apro va ção, pelo ór gão
re gu la dor e fis ca li za dor, das con tas fi na is do li qui dan -
te e com a ba i xa nos de vi dos re gis tros.

Pa rá gra fo úni co. Com pro va da pelo li qui dan te a
ine xis tên cia de ati vos para sa tis fa zer a pos sí ve is cré -
di tos re cla ma dos con tra a en ti da de, de ve rá tal si tu a -
ção ser co mu ni ca da ao ju í zo com pe ten te efe ti va dos
os de vi dos re gis tros, para o en cer ra men to do pro ces -
so de li qui da ção.

SEÇÃO III
Dis po si ções Espe ci a is

Art. 54. O in ter ven tor terá am plos po de res de
ad mi nis tra ção e re pre sen ta ção e o li qui dan te ple nos
po de res de ad mi nis tra ção, re pre sen ta ção e li qui da -
ção.

Art. 55. Com pe te ao ór gão fis ca li za dor de cre tar,
apro var e re ver os atos de que tra tam os arts. 45, 46 e
48 des ta Lei Com ple men tar, bem como no me ar, por
in ter mé dio do seu di ri gen te má xi mo, o in ter ven tor ou
o li qui dan te.

Art. 56. A in ter ven ção e a li qui da ção ex tra ju di ci al 
de ter mi nam a per da do man da to dos ad mi nis tra do res 
e mem bros dos con se lhos es ta tu tá ri os das en ti da des, 
se jam ti tu la res ou su plen tes.

Art. 57. Os cré di tos das en ti da des de pre vi dên -
cia com ple men tar, em caso de li qui da ção ou fa lên cia
de pa tro ci na do res, te rão pri vi lé gio es pe ci al so bre a
mas sa, res pe i ta do o pri vi lé gio dos cré di tos tra ba lhis -
tas e tri bu tá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Os ad mi nis tra do res dos res -
pec ti vos pa tro ci na do res se rão res pon sa bi li za dos pe -
los da nos ou pre ju í zos ca u sa dos às en ti da des de pre -
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vi dên cia com ple men tar, es pe ci al men te pela fal ta de
apor te das con tri bu i ções a que es ta vam obri ga dos,
ob ser va do o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 63
des ta Lei Com ple men tar.

Art. 58. No caso de li qui da ção ex tra ju di ci al de
en ti da de fe cha da mo ti va da pela fal ta de apor te de
con tri bu i ções de pa tro ci na do res ou pelo não re co lhi -
men to de con tri bu i ções de par ti ci pan tes, os ad mi nis -
tra do res da que les tam bém se rão res pon sa bi li za dos
pe los da nos ou pre ju í zos ca u sa dos.

Art. 59. Os ad mi nis tra do res, con tro la do res e
mem bros de con se lhos es ta tu tá ri os das en ti da des de
pre vi dên cia com ple men tar sob in ter ven ção ou em li -
qui da ção ex tra ju di ci al fi ca rão com to dos os seus bens 
in dis po ní ve is, não po den do, por qual quer for ma, di re -
ta ou in di re ta, ali e ná-los ou one rá-los, até a apu ra ção
e li qui da ção fi nal de suas res pon sa bi li da des.

§ 1º A in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go de -
cor re do ato que de cre tar a in ter ven ção ou li qui da ção
ex tra ju di ci al e atin ge to dos aque les que te nham es ta do 
no exer cí cio das fun ções nos doze me ses an te ri o res.

§ 2º A in dis po ni bi li da de po de rá ser es ten di da
aos bens de pes so as que, nos úl ti mos doze me ses,
os te nham ad qui ri do, a qual quer tí tu lo, das pes so as
re fe ri das no ca put e no pa rá gra fo an te ri or, des de que
haja se gu ros ele men tos de con vic ção de que se tra ta
de si mu la da trans fe rên cia com o fim de evi tar os efe i -
tos des ta Lei Com ple men tar.

§ 3º Não se in clu em nas dis po si ções des te ar ti -
go os bens con si de ra dos ina li e ná ve is ou im pe nho rá -
ve is pela le gis la ção em vi gor.

§ 4º Não são tam bém atin gi dos pela in dis po ni bi -
li da de os bens ob je to de con tra to de ali e na ção, de
pro mes sas de com pra e ven da e de ces são de di re i -
tos, des de que os res pec ti vos ins tru men tos te nham
sido le va dos ao com pe ten te re gis tro pú bli co até doze
me ses an tes da data de de cre ta ção da in ter ven ção
ou li qui da ção ex tra ju di ci al.

§ 5º Não se apli ca a in dis po ni bi li da de de bens
das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go no caso
de li qui da ção ex tra ju di ci al de en ti da des fe cha das que
de i xa rem de ter con di ções para fun ci o nar por mo ti vos 
to tal men te des vin cu la dos do exer cí cio das suas atri -
bu i ções, si tu a ção esta que po de rá ser re vis ta a qual -
quer mo men to, pelo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor,
des de que cons ta ta da a exis tên cia de ir re gu la ri da des
ou in dí ci os de cri mes por elas pra ti ca dos.

Art. 60. O in ter ven tor ou o li qui dan te co mu ni ca rá 
a in dis po ni bi li da de de bens aos ór gãos com pe ten tes
para os de vi dos re gis tros e pu bli ca rá edi tal para co -
nhe ci men to de ter ce i ros.

Pa rá gra fo úni co. A au to ri da de que re ce ber a co -
mu ni ca ção fi ca rá, re la ti va men te a es ses bens, im pe -
di da de:

I – fa zer trans cri ções, ins cri ções ou aver ba ções
de do cu men tos pú bli cos ou par ti cu la res;

II – ar qui var atos ou con tra tos que im por tem em
trans fe rên cia de co tas so ci a is, ações ou par tes be ne -
fi ciá ri as;

III – re a li zar ou re gis trar ope ra ções e tí tu los de
qual quer na tu re za; e

IV – pro ces sar a trans fe rên cia de pro pri e da de
de ve í cu los au to mo to res, ae ro na ves e em bar ca ções.

Art. 61. A apu ra ção de res pon sa bi li da des es pe -
cí fi cas re fe ri da no ca put do art. 59 des ta Lei Com ple -
men tar será fe i ta me di an te in qué ri to a ser ins ta u ra do
pelo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor, sem pre ju í zo do
dis pos to nos arts. 63 a 65 des ta Lei Com ple men tar.

§ 1º Se o in qué ri to con clu ir pela ine xis tên cia de
pre ju í zo, será ar qui va do no ór gão fis ca li za dor.

§ 2º Con clu in do o in qué ri to pela exis tên cia de
pre ju í zo, será ele, com o res pec ti vo re la tó rio, re me ti -
do pelo ór gão re gu la dor e fis ca li za dor ao Mi nis té rio
Pú bli co, ob ser va dos os se guin tes pro ce di men tos:

I – o in ter ven tor ou o li qui dan te, de ofi cio ou a re -
que ri men to de qual quer in te res sa do que não te nha
sido in di ci a do no in qué ri to, após apro va ção do res -
pec ti vo re la tó rio pelo ór gão fis ca li za dor, de ter mi na rá
o le van ta men to da in dis po ni bi li da de de que tra ta o art. 
59 des ta Lei Com ple men tar;

II – será man ti da a in dis po ni bi li da de com re la -
ção às pes so as in di ci a das no in qué ri to, após apro va -
ção do res pec ti vo re la tó rio pelo ór gão fis ca li za dor.

Art. 62. Apli cam-se à in ter ven ção e à li qui da ção
das en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar, no que
cou ber, os dis po si ti vos da le gis la ção so bre a in ter ven -
ção e li qui da ção ex tra ju di ci al das ins ti tu i ções fi nan ce -
i ras, ca ben do ao ór gão re gu la dor e fis ca li za dor as
fun ções atri bu í das ao Ban co Cen tral do Bra sil.

CAPÍTULO VII
Do Regime Disciplinar

Art. 63. Os ad mi nis tra do res de en ti da de, os pro -
cu ra do res com po de res de ges tão, os mem bros de
con se lhos es ta tu tá ri os, o in ter ven tor e o li qui dan te
res pon de rão ci vil men te pe los da nos ou pre ju í zos que
ca u sa rem, por ação ou omis são, às en ti da des de pre -
vi dên cia com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. São tam bém res pon sá ve is, na
for ma do ca put , os ad mi nis tra do res dos pa tro ci na do -
res ou ins ti tu i do res, os atuá ri os, os au di to res in de -
pen den tes, os ava li a do res de ges tão e ou tros pro fis si -
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o na is que pres tem ser vi ços téc ni cos à en ti da de, di re -
ta men te ou por in ter mé dio de pes soa ju rí di ca con tra -
ta da.

Art. 64. O ór gão fis ca li za dor com pe ten te, o Ban -
co Cen tral do Bra sil, a Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri -
os ou a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, cons ta tan do a
exis tên cia de prá ti cas ir re gu la res ou in dí ci os de cri -
mes em en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar, no -
ti ci a rá ao Mi nis té rio Pú bli co, en vi an do-lhe os do cu -
men tos com pro ba tó ri os.

Pa rá gra fo úni co. O si gi lo de ope ra ções não po -
de rá ser in vo ca do como óbi ce à tro ca de in for ma ções
en tre os ór gãos men ci o na dos no ca put, nem ao for ne -
ci men to de in for ma ções re qui si ta das pelo Mi nis té rio
Pú bli co.

Art. 65. A in fra ção de qual quer dis po si ção des ta
Lei Com ple men tar ou de seu re gu la men to, para a
qual não haja pe na li da de ex pres sa men te co mi na da,
su je i ta a pes soa fí si ca ou ju rí di ca res pon sá vel, con -
for me o caso e a gra vi da de da in fra ção, às se guin tes
pe na li da des ad mi nis tra ti vas, ob ser va do o dis pos to
em re gu la men to:

I – ad ver tên cia;
II – sus pen são do exer cí cio de ati vi da des em

en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar pelo pra zo
de até cen to e oi ten ta dias;

III – ina bi li ta ção, pelo pra zo de dois a dez anos,
para o exer cí cio de car go ou fun ção em en ti da des de
pre vi dên cia com ple men tar, so ci e da des se gu ra do ras,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e no ser vi ço pú bli co; e

IV – mul ta de dois mil re a is a um mi lhão de re a is, 
de ven do es ses va lo res, a par tir da pu bli ca ção des ta
Lei Com ple men tar, ser re a jus ta dos de for ma a pre -
ser var, em ca rá ter per ma nen te, seus va lo res re a is.

§ 1º A pe na li da de pre vis ta no in ci so IV será im -
pu ta da ao agen te res pon sá vel, res pon den do so li da ri -
a men te a en ti da de de pre vi dên cia com ple men tar, as -
se gu ra do o di re i to de re gres so, e po de rá ser apli ca da
cu mu la ti va men te com as cons tan tes dos in ci sos I, II
ou III des te ar ti go. 

§ 2º Das de ci sões do ór gão fis ca li za dor ca be rá
re cur so, no pra zo de quin ze dias, com efe i to sus pen -
si vo, ao ór gão com pe ten te.

§ 3º O re cur so a que se re fe re o pa rá gra fo an te -
ri or, na hi pó te se do in ci so IV des te ar ti go, so men te
será co nhe ci do se for com pro va do pelo re que ren te o
pa ga men to an te ci pa do, em fa vor do ór gão fis ca li za -
dor, de trin ta por cen to do va lor da mul ta apli ca da.

§ 4º Em caso de re in ci dên cia, a mul ta será apli -
ca da em do bro.

Art. 66. As in fra ções se rão apu ra das me di an te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, na for ma do re gu la men to,
apli can do-se, no que cou ber, o dis pos to na Lei nº
9.784, de 29 de ja ne i ro de 1999.

Art. 67. O exer cí cio de ati vi da de de pre vi dên cia
com ple men tar por qual quer pes soa, fí si ca ou ju rí di ca, 
sem a au to ri za ção de vi da do ór gão com pe ten te, in -
clu si ve a co mer ci a li za ção de pla nos de be ne fí ci os,
bem como a cap ta ção ou a ad mi nis tra ção de re cur sos 
de ter ce i ros com o ob je ti vo de, di re ta ou in di re ta men -
te, ad qui rir ou con ce der be ne fí ci os pre vi den ciá ri os
sob qual quer for ma, sub me te o res pon sá vel à pe na li -
da de de ina bi li ta ção pelo pra zo de dois a dez anos
para o exer cí cio de car go ou fun ção em en ti da de de
pre vi dên cia com ple men tar, so ci e da des se gu ra do ras,
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e no ser vi ço pú bli co, além de
mul ta apli cá vel de acor do com o dis pos to no in ci so IV
do art. 65 des ta Lei Com ple men tar, bem como no ti ci ar 
ao Mi nis té rio Pú bli co.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 7.661,
 DE 21 DE JUNHO DE 1945

                 Lei de Fa lên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca , usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta:

LEI DE FALÊNCIAS

TÍTULO I
Da ca rac te ri za ção e de cla ra ção da fa lên cia

SEÇÃO PRIMEIRA
Da ca rac te ri za ção da fa lên cia

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

SEÇÃO SEGUNDA
Da clas si fi ca ção dos cré di tos

Art. 102. Res sal va da a pre fe rên cia dos cre do res 
por en car gos ou dí vi das da mas sa (art. 124), a clas si -
fi ca ção dos cré di tos, na fa lên cia, obe de ce à se guin te
or dem:

I – cré di tos com di re i tos re a is de ga ran tia;
II – cré di tos com pri vi lé gio es pe ci al so bre de ter -

mi na dos bens; 
III – cré di tos com pri vi lé gio ge ral;
IV – cré di tos qui ro gra fá ri os.
§ 1º Pre fe rem a to dos os cré di tos ad mi ti dos à fa -

lên cia, a in de ni za ção por aci den te do tra ba lho e os
ou tros cré di tos que, por lei es pe ci al, go za rem essa
pri o ri da de.
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§ 2º Têm pri vi lé gio es pe ci al:
I – os cré di tos a que o atri bu í rem as leis ci vis e

co mer ci a is, sal vo dis po si ção con trá ria des ta lei;
II – os cré di tos por alu guer do pré dio lo ca do ao

fa li do para seu es ta be le ci men to co mer ci al ou in dus tri -
al, so bre o mo bi liá rio res pec ti vo;

III – os cré di tos a cu jos ti tu la res a lei con fe re o
di re i to de re ten ção, so bre a co i sa re ti da; o cre dor
goza, ain da, do di re i to de re ten ção so bre os bens mó -
ve is que se acha rem em seu po der por con sen ti men -
to do de ve dor, em bo ra não es te ja ven ci da a dí vi da,
sem pre que haja co ne xi da de en tre esta e a co i sa re ti -
da, pre su min do-se que tal co ne xi da de, en tre co mer ci -
an tes, re sul ta de suas re la ções de ne gó ci os.

3º Têm pri vi lé gio ge ral:
I – os cré di tos a que o atri bu í rem as leis ci vis e

co mer ci a is, sal vo dis po si ção con trá ri as des ta lei;
II – os cré di tos dos Insti tu tos ou Ca i xas de Apo -

sen ta do ria e Pen sões, pe las con tri bu i ções que o fa li -
do de ver;

III – os cré di tos dos em pre ga dos, em con for mi -
da de com a de ci são que for pro fe ri da na Jus ti ça do
Tra ba lho;

4º São qui ro gra fá ri os os cré di tos que, por esta
lei, ou por lei es pe ci al não en tram nas clas ses I, II e III
des te ar ti go, os sal dos dos cré di tos não co ber tos pelo 
pro du to dos bens vin cu la dos ao seu pa ga men to e o
res tan te de in de ni za ção de vi da aos em pre ga dos.

CAPÍTULO IV
Do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal

Art. 192. (*) O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru -
tu ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li -
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da -
de, será re gu la do em lei com ple men tar, que dis po rá,
in clu si ve, so bre:

I – a au to ri za ção para o fun ci o na men to das ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras, as se gu ra do às ins ti tu i ções
ban cá ri as ofi ci a is e pri va das aces so a to dos os ins -
tru men tos do mer ca do fi nan ce i ro ban cá rio, sen do
ve da da a es sas ins ti tu i ções a par ti ci pa ção em ati vi -
da des não pre vis tas na au to ri za ção de que tra ta este 
in ci so;

II – au to ri za ção e fun ci o na men to dos es ta be le -
ci men tos de se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção, bem
como do ór gão ofi ci al fis ca li za dor e do ór gão ofi ci al
res se gu ra dor;

III – as con di ções para a par ti ci pa ção do ca pi tal
es tran ge i ro nas ins ti tu i ções a que se re fe rem os in ci -
sos an te ri o res, ten do em vis ta, es pe ci al men te:

a) os in te res ses na ci o na is;
b) os acor dos in ter na ci o na is;
IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as atri bu -

i ções do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras pú bli cas e pri va das;

V – os re qui si tos para a de sig na ção de mem -
bros da di re to ria do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras, bem como seus im pe di men tos após 
o exer cí cio do car go;

VI – a cri a ção de fun do ou se gu ro, com o ob je ti -
vo de pro te ger a eco no mia po pu lar, ga ran tin do cré di -
tos, apli ca ções e de pó si tos até de ter mi na do va lor, ve -
da da a par ti ci pa ção de re cur sos da União;

VII – os cri té ri os res tri ti vos da trans fe rên cia de
pou pan ça de re giões com ren da in fe ri or à mé dia na ci -
o nal para ou tras de ma i or de sen vol vi men to;

VIII – o fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de cré -
di to e os re qui si tos para que pos sam ter con di ções de
ope ra ci o na li da de e es tru tu ra ção pró pri as das ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras.

§ 1º A au to ri za ção a que se re fe rem os in ci sos I
e II será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, per mi ti da a trans -
mis são do con tro le da pes soa ju rí di ca ti tu lar, e con ce -
di da sem ônus, na for ma da lei do sis te ma fi nan ce i ro
na ci o nal, a pes soa ju rí di ca cu jos di re to res te nham ca -
pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da, e que com pro ve 
ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o em pre en di -
men to. 

§ 2º Os re cur sos fi nan ce i ros re la ti vos a pro gra -
mas e pro je tos de ca rá ter re gi o nal, de res pon sa bi li da -
de da União, se rão de po si ta dos em suas ins ti tu i ções
re gi o na is de cré di to e por elas apli ca dos.

§ 3º As ta xas de ju ros re a is, ne las in clu í das co -
mis sões e qua is quer ou tras re mu ne ra ções di re ta ou
in di re ta men te re fe ri das à con ces são de cré di to, não
po de rão ser su pe ri o res a doze por cen to ao ano; a co -
bran ça aci ma des te li mi te será con ce i tu a da como cri -
me de usu ra, pu ni do, em to das as suas mo da li da des,
nos ter mos que a lei de ter mi nar.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                    Có di go Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta a se guin te Lei:

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 13, de 1996.
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PARTE GERAL

TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal

....................................................................................
De so be diên cia
Art. 330 – De so be de cer a or dem le gal de fun ci o -

ná rio pú bli co:
Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)

me ses, e mul ta.
....................................................................................

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

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

CAPÍTULO I
Ca rac te rís ti cas e Na tu re za da Com pa nhia

ou So ci e da de Anô ni ma

Ca rac te rís ti cas
Art. 1º A com pa nhia ou so ci e da de anô ni ma terá

o ca pi tal di vi di do em ações, e a res pon sa bi li da de dos
só ci os ou aci o nis tas será li mi ta da ao pre ço de emis -
são das ações subs cri tas ou ad qui ri das.

Obje to So ci al
Art. 2º Pode ser ob je to da com pa nhia qual quer

em pre sa de fim lu cra ti vo, não con trá rio à lei, à or dem
pú bli ca e aos bons cos tu mes.

§ 1º Qu al quer que seja o ob je to, a com pa nhia é
mer can til e se rege pe las leis e usos do co mér cio.

§ 2º O es ta tu to so ci al de fi ni rá o ob je to de modo
pre ci so e com ple to.

§ 3º A com pa nhia pode ter por ob je to par ti ci par
de ou tras so ci e da des; ain da que não pre vis ta no es ta -
tu to, a par ti ci pa ção é fa cul ta da como meio de re a li zar
o ob je to so ci al, ou para be ne fi ci ar-se de in cen ti vos fis -
ca is.

De no mi na ção
Art. 3º A so ci e da de será de sig na da por de no mi -

na ção acom pa nha da das ex pres sões “com pa nhia” ou 
“so ci e da de anô ni ma”, ex pres sas por ex ten so ou abre -
vi a da men te mas ve da da a uti li za ção da pri me i ra ao fi -
nal.

§ 1º O nome do fun da dor, aci o nis ta, ou pes soa
que por qual quer ou tro modo te nha con cor ri do para o
êxi to da em pre sa, po de rá fi gu rar na de no mi na ção.

§ 2º Se a de no mi na ção for idên ti ca ou se me -
lhan te a de com pa nhia já exis ten te, as sis ti rá à pre ju -
di ca da o di re i to de re que rer a mo di fi ca ção, por via ad -
mi nis tra ti va (art. 97) ou em ju í zo, e de man dar as per -
das e da nos re sul tan tes.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 109,
DE 29 DE MAIO DE 2001

Dis põe so bre o Re gi me de Pre vi dên -
cia Com ple men tar 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:

CAPÍTULO I
Introdução

Art. 1º O re gi me de pre vi dên cia pri va da, de ca rá -
ter com ple men tar e or ga ni za da de for ma au tô no ma
em re la ção ao re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al, é
fa cul ta ti vo, ba se a do na cons ti tu i ção de re ser vas que
ga ran tam o be ne fi cio, nos ter mos do ca put do art. 202 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, ob ser va do o dis pos to nes ta
Lei Com ple men tar.

Art. 2º O re gi me de pre vi dên cia com ple men tar é
ope ra do por en ti da des de pre vi dên cia com ple men tar
que têm por ob je ti vo prin ci pal ins ti tu ir e exe cu tar pla -
nos de be ne fí ci os de ca rá ter pre vi den ciá rio, na for ma
des ta Lei Com ple men tar.

Art. 3º A ação do Esta do será exer ci da com o
ob je ti vo de: <p> I – for mu lar a po lí ti ca de pre vi dên cia
com ple men tar;

II – dis ci pli nar, co or de nar e su per vi si o nar as ati -
vi da des re gu la das por esta Lei Com ple men tar, com -
pa ti bi li zan do-as com as po lí ti cas pre vi den ciá ria e de
de sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co-fi nan ce i ro;<p>
III – de ter mi nar pa drões mí ni mos de se gu ran ça eco -
nô mi co-fi nan ce i ra e atu a ri al, com fins es pe cí fi cos de
pre ser var a li qui dez, a sol vên cia e o equi lí brio dos pla -
nos de be ne fí ci os, iso la da men te, e de cada en ti da de
de pre vi dên cia com ple men tar, no con jun to de suas
ati vi da des;

IV – as se gu rar aos par ti ci pan tes e as sis ti dos o
ple no aces so às in for ma ções re la ti vas à ges tão de
seus res pec ti vos pla nos de be ne fí ci os;

V – fis ca li zar as en ti da des de pre vi dên cia com -
ple men tar, suas ope ra ções e apli car pe na li da des; e

VI – pro te ger os in te res ses dos par ti ci pan tes e
as sis ti dos dos pla nos de be ne fí ci os.
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Art. 4º As en ti da des de pre vi dên cia com ple men -
tar são clas si fi ca das em fe cha das e aber tas, con for -
me de fi ni do nes ta Lei Com ple men tar.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 389, DE 2003 – COM PLE MEN TAR

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal
de Se gu ros Pri va dos e re gu la as ope ra -
ções do mer ca do de se gu ros, res se gu -
ros e ca pi ta li za ção, em con for mi da de
com as dis po si ções do art. 192 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

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

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos

Art. 1º Esta Lei Com ple men tar ins ti tui o Sis te ma
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, cons ti tu í dos de:

I – Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos
(CNSP);

II – Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
(SUSEP);

III – or ga ni za ções au to ri za das a re a li zar ope ra -
ções de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za -
ção;

IV – cor re to res ha bi li ta dos.
§ 1º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos

é ór gão co le gi a do vin cu la do ao Mi nis té rio da Fa zen -
da, exer cen do fun ção nor ma ti va no Sis te ma Na ci o nal
de Se gu ros Pri va dos, na for ma das dis po si ções dos
arts. 3º a 8º des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos,
vin cu la da ao Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or, exer ce as fun ções de su per -
vi são e fis ca li za ção das ope ra ções do mer ca do de se -
gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção, na for ma
das dis po si ções dos arts. 9º a 18 des ta Lei Com ple -
men tar.

§ 3º As or ga ni za ções au to ri za das a re a li zar ope -
ra ções de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za -
ção e os cor re to res ha bi li ta dos com põem o mer ca do
de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção, na
for ma das dis po si ções dos arts. 19 a 31 des ta Lei
Com ple men tar.

§ 4º Fi cam su bor di na das às dis po si ções des ta
Lei Com ple men tar as ope ra ções de se gu ros pri va -
dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção re a li za da no País.

Art. 2º A po lí ti ca de se gu ros pri va dos, res se gu -
ros e ca pi ta li za ção ob je ti va rão:

I – pro mo ver a ex pan são do mer ca do de se gu -
ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção, pro pi ci an do
as con di ções ne ces sá ri as a seu aper fe i ço a men to e
in te gra ção ao pro ces so de de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al do País;

II – pro por ci o nar ao mer ca do de se gu ros pri va -
dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção me ca nis mos que as -
se gu rem a li vre con cor rên cia, a dis se mi na ção da in -
for ma ção e a trans pa rên cia das ope ra ções;

III – co or de nar a po lí ti ca de se gu ros pri va dos,
res se gu ros e ca pi ta li za ção com a po lí ti ca na ci o nal de
in ves ti men tos;

IV – ins ti tu ir ins tru men tos fi nan ce i ros com vis tas 
a pre ser var a li qui dez e a sol vên cia das or ga ni za ções
que ope ram no mer ca do de se gu ros pri va dos, res se -
gu ros e ca pi ta li za ção;

V – ga ran tir a de fe sa dos in te res ses dos se gu ra -
dos e be ne fi ciá ri os das ope ra ções de se gu ro, res se -
gu ro e ca pi ta li za ção;

VI – fir mar o prin cí pio da re ci pro ci da de nas ope -
ra ções de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção, con di ci -
o nan do a au to ri za ção para o fun ci o na men to de or ga -
ni za ções es tran ge i ras no País, à ga ran tia de igual da -
de de tra ta men to às or ga ni za ções na ci o na is pelo país 
de ori gem;

VII – pro mo ver o equi lí brio do ba lan ço de re sul -
ta dos do in ter câm bio de ne gó ci os de se gu ros pri va -
dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção com o ex te ri or, ten do
em vis ta evi tar a eva são de di vi sas.

SEÇÃO I
Do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos

Art. 3º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos tem a se guin te com po si ção:

I – Mi nis tro da Fa zen da, na qua li da de de Pre si -
den te;

II – Mi nis tro do Pla ne ja men to e Orça men to;
III – Su pe rin ten den te da Su pe rin ten dên cia de

Se gu ros Pri va dos;
IV –  um re pre sen tan te da Su pe rin ten dên cia de

Se gu ros Pri va dos, in di ca do pelo Su pe rin ten den te;
V – dois re pre sen tan tes das or ga ni za ções au to -

ri za das a re a li zar ope ra ções de se gu ro, res se gu ro e
ca pi ta li za ção, in di ca dos pe las en ti da des re pre sen ta ti -
vas des sas or ga ni za ções;

VI – um re pre sen tan te dos cor re to res ha bi li ta -
dos, in di ca do por suas en ti da des re pre sen ta ti vas;

§ 1º Os re pre sen tan tes a que se re fe rem os in ci -
sos IV, V e VI do ca put se rão no me a dos pelo Mi nis tro
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de Esta do da Fa zen da para um man da to de qua tro
anos, e fa rão jus a uma re mu ne ra ção equi va len te a
se ten ta e cin co por cen to da atri bu í da ao Su pe rin ten -
den te da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

§ 2º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos
re u nir-se-á or di na ri a men te uma vez por mês, ou, ex -
tra or di na ri a men te, por con vo ca ção de seu pre si den te 
ou de três de seus ou tros mem bros.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos
de ci di rá por ma i o ria de vo tos, pre sen tes a ma i o ria ab -
so lu ta de seus mem bros, sen do ve da da ao pre si den -
te a to ma da de de ci sões ad re fe ren dum do co le gi a do.

§ 4º O pre si den te par ti ci pa rá da vo ta ção e, em
caso de em pa te, pro fe ri rá voto de qua li da de.

Art. 4º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros pri va -
dos tem por ob je ti vos:

I – pro mo ver as con di ções ne ces sá ri as ao ade -
qua do fun ci o na men to e à ex pan são do mer ca do de
se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção e sua in te gra ção
ao pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
do País;

II – re gu lar e co or de nar a atu a ção da Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

Art. 5º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de Se gu -
ros Pri va dos:

I – co or de nar a su per vi são e fis ca li za ção das or -
ga ni za ções que com põem o Sis te ma Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos;

II – apro var o Re gi men to Inter no da Su pe rin ten -
dên cia de Se gu ros Pri va dos;

III – de fi nir nor mas de cons ti tu i ção e fun ci o na -
men to das or ga ni za ções au to ri za das a atu ar no mer -
ca do de se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, dis pon -
do es pe ci al men te so bre:

a) ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do
mí ni mos para o fun ci o na men to das or ga ni -
za ções, in clu si ve a for ma de sua re a li za ção;

b) mar gem de sol vên cia, fun do de ga -
ran tia, fun do de cons ti tu i ção e cri té ri os de
for ma ção de pro vi sões téc ni cas e fun dos
es pe ci a is;

c) trans fe rên cia de con tro le so ci e tá rio,
fu são, in cor po ra ção, ci são e qual quer ou tra
for ma de re com po si ção das or ga ni za ções;

d) ope ra ções que po de rão re a li zar en -
tre si, es pe ci al men te as or ga ni za ções sob o
mes mo con tro le so ci e tá rio ou per ten cen tes
ao mes mo gru po eco nô mi co;

e) re gras e res tri ções para o fun ci o na -
men to de or ga ni za ções per ten cen tes a gru -

pos eco nô mi cos que ope ram si mul ta ne a -
men te em mais de um seg men to do sis te ma 
fi nan ce i ro ou em ati vi da des não fi nan ce i ras;

f) cri té ri os para ins ta lar de pen dên ci as
e par ti ci par do ca pi tal de em pre sas no País
e no ex te ri or;

g) cri té ri os para in ves ti du ra e exer cí cio 
de car gos de ad mi nis tra do res, fis ca is e de -
ma is fun ções es ta tu tá ri as;

h) per cen ta gem má xi ma de re cur sos
que po de rá ser apli ca da jun to a um mes mo
cli en te, a so ci e da des con tro la das, co li ga das 
ou sob o mes mo con tro le so ci e tá rio;

i) ín di ces e con di ções re fe ren tes a en -
ca i xes, imo bi li za ções, par ti ci pa ções so ci e tá -
ri as e de ma is re la ções pa tri mo ni a is;

j) prin cí pi os e cri té ri os de con ta bi li da -
de, au di to ria e atuá ria a se rem ob ser va dos;

l) pe ri o di ci da de de le van ta men to de
de mons tra ções fi nan ce i ras;

m) pe ri o di ci da de de for ne ci men to de
in for ma ções e do cu men tos às en ti da des de
su per vi são e fis ca li za ção e ao pú bli co;

n) re fe ren ci a is para afe ri ção da ca pa ci -
da de eco nô mi ca de con tro la do res so ci e tá ri -
os e da ca pa ci da de téc ni ca de ad mi nis tra -
do res de or ga ni za ções;

IV – re gu lar as ope ra ções de se gu ro, res se gu -
ro e ca pi ta li za ção, dis pon do em es pe ci al so bre:

a) ca rac te rís ti cas ge ra is dos con tra tos
e pla nos de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za -
ção;

b) apli ca ção de re ser vas téc ni cas;
c) res se gu ro, cos se gu ro e re tro ces são;
d) se gu ros obri ga tó ri os;

V – es ta be le cer as di re tri zes e con di ções para
a re a li za ção de ope ra ções de se gu ro e res se gu ro no 
ex te ri or;

VI – re gu lar a ati vi da de dos cor re to res de se gu -
ros e res se gu ros;

VII – ob ser va das as dis po si ções des ta Lei Com -
ple men tar e a le gis la ção vi gen te, re gu lar os pro ce di -
men tos a se rem ado ta dos pela Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos re la ti va men te à su per vi são e fis ca -
li za ção do ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do das or ga -
ni za ções au to ri za das a fun ci o nar no mer ca do de se -
gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, de for ma que:
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a) se jam de fi ni dos va lo res mí ni mos de
ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do para o
fun ci o na men to das or ga ni za ções;

b) seja apre sen ta do, à Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos, pla no de re cu pe ra -
ção sem pre que o ca pi tal so ci al ou o pa tri -
mô nio lí qui do da or ga ni za ção es te ja, even -
tu al men te, aba i xo do mí ni mo es ta be le ci do,
fi can do ve da da a ex pan são das ope ra ções
ati vas e pas si vas da or ga ni za ção en quan to
o pla no não ti ver sido apro va do por aque la
Su pe rin ten dên cia;

c) seja de cre ta da in ter ven ção, sob
qual quer for ma ad mi ti da em lei, em or ga ni -
za ção cujo ca pi tal so ci al ou pa tri mô nio lí qui -
do es te ja, even tu al men te, aba i xo de vin te
por cen to do mí ni mo es ta be le ci do, pro mo -
ven do-se, igual men te, a mu dan ça em seu
con tro le so ci e tá rio;

d) seja pro mo vi da a li qui da ção ju di ci al
de or ga ni za ção sub me ti da ao pro ce di men to
de in ter ven ção, sem pre que não se al can -
cem os re sul ta dos es pe ra dos, ou na hi pó te -
se de que o ca pi tal so ci al ou o pa tri mô nio lí -
qui do da or ga ni za ção en con trem-se, even tu -
al men te, aba i xo de ses sen ta por cen to do
mí ni mo es ta be le ci do;

VIII – re gu la men tar a taxa de su per vi são e fis -
ca li za ção a ser paga pe las or ga ni za ções do mer ca -
do de se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção à Su pe -
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, po den do de ter -
mi nar que até vin te por cen to des sa taxa seja re co -
lhi da em fa vor do pró prio Con se lho Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos, para seu cus te io ou apli ca ção em
in ves ti men tos, tre i na men to de ser vi do res e cus te i os
pri o ri tá ri os da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos;

IX – re gu la men tar sis te má ti ca de pres ta ção
anu al de con tas pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos;

X – apro var o or ça men to e a pres ta ção anu al de
con tas da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos;

XI – de ci dir so bre os re cur sos re fe ren tes às ma -
té ri as re ser va das à sua de ci são, na for ma do re gu la -
men to pre vis to no ca put do art. 6º.

§ 1º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos
re gu la rá, tam bém, os pro ce di men tos e sis te mas ge -
ren ci a is de con tro le, de for ma que se jam ade qua da -
men te cum pri das e fis ca li za das as leis e nor mas de
fun ci o na men to das or ga ni za ções do mer ca do de se -
gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção.

§ 2º A pres ta ção de con tas anu al, de que tra tam
os in ci sos IX e X do ca put, de ve rá ser en ca mi nha da
ao Pre si den te da Re pú bli ca, à Câ ma ra dos De pu ta -
dos e ao Se na do Fe de ral, até a pri me i ra quin ze na do
mês de mar ço do ano se guin te, acom pa nha da da
pres ta ção de con tas do pró prio Con se lho Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, de ven do con ter:

I – ava li a ção da si tu a ção eco nô mi ca e fi nan ce i ra 
do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos e da Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos;

II – ava li a ção das con di ções de fun ci o na men to
do mer ca do de se gu ros pri va dos no ano de re fe rên cia 
da pres ta ção de con tas e in for ma ções re la ti vas às
prin ci pa is po lí ti cas e me di das ado ta das no pe río do;

III – re la tó ri os ad mi nis tra ti vos so bre as prin ci pa -
is ati vi da des de sen vol vi das pelo Con se lho Na ci o nal
de Se gu ros Pri va dos e pela Su pe rin ten dên cia de Se -
gu ros Pri va dos; e

IV – re la tó ri os so bre in ter ven ções, li qui da ções
ju di ci a is e fa lên ci as no âm bi to do mer ca do de se gu ro,
res se gu ro e ca pi ta li za ção.

Art. 6º De ve rão atu ar jun to ao Con se lho Na ci o -
nal de Se gu ros Pri va dos, na for ma de re gu la men to
apro va do pelo Mi nis tro da Fa zen da:

I – Se cre ta ria Exe cu ti va;
II – Co mis são de Jul ga men to; e
III – Co mis sões Con sul ti vas.
§ 1º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos

fun ci o na rá como Se cre ta ria Exe cu ti va do Con se lho
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 2º O Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos de sig na rá, den tre os con se lhe i ros de
que tra tam os in ci sos IV, V e VI do art. 3º des ta Lei
Com ple men tar, o Pre si den te da Co mis são de Jul ga -
men to e o Co or de na dor-Ge ral das Co mis sões Con -
sul ti vas.

§ 3º Com pe te à Se cre ta ria Exe cu ti va:
I – pres tar apo io ad mi nis tra ti vo ao Con se lho Na -

ci o nal de Se gu ros Pri va dos;
II – tor nar pú bli cas as de ci sões do Con se lho.
§ 4º Com pe te à Co mis são de Jul ga men to jul gar, 

em úl ti ma ins tân cia ad mi nis tra ti va, os re cur sos in ter -
pos tos con tra pe na li da des im pos tas pela Su pe rin ten -
dên cia de Se gu ros Pri va dos.

§ 5º O re gu la men to a que se re fe re o ca put po -
de rá re ser var ao ple ná rio do Con se lho Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos a de ci são so bre re cur sos re fe ren -
tes às pe na li da des que im por tem em ina bi li ta ção
para o exer cí cio de car gos ou em sus pen são ou cas -
sa ção da au to ri za ção para o fun ci o na men to de or ga -
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ni za ções do mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li -
za ção.

Art. 7º A Co mis são de Jul ga men to po de rá ser
or ga ni za da em câ ma ras ou tur mas.

§ 1º As câ ma ras ou tur mas da Co mis são de Jul -
ga men to se rão com pos tas, pa ri ta ri a men te, por re pre -
sen tan tes da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
e das or ga ni za ções que ope ram no mer ca do de se gu -
ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, es co lhi dos em con -
for mi da de com as dis po si ções do re gu la men to pre -
vis to no ca put do art. 6º.

§ 2º A Co mis são de Jul ga men to re u nir-se-á or -
di na ri a men te na ter ce i ra se ma na de cada mês ou, ex -
tra or di na ri a men te, por con vo ca ção de seu pre si den te 
ou da ma i o ria de seus mem bros.

§ 3º As de li be ra ções da Co mis são de Jul ga men -
to se rão re a li za das em ses são pú bli ca.

§ 4º O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da de sig na rá 
um Pro cu ra dor da Fa zen da Na ci o nal para atu ar jun to
à Co mis são de Jul ga men to.

Art. 8º As Co mis sões Con sul ti vas se rão cons ti -
tu í das por re pre sen tan tes da Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos e de or ga ni za ções do mer ca do de
se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, es pe ci a li za dos
nos te mas das res pec ti vas co mis sões te má ti cas, em
con for mi da de com o re gu la men to pre vis to no ca put
do art. 6º.

§ 1º Su pe rin ten den te da Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos in di ca rá o Co or de na dor-Ge ral das
Co mis sões Con sul ti vas.

§ 2º  É obri ga tó ria a ma ni fes ta ção pré via da Co -
mis são Con sul ti va es pe cí fi ca nas de ci sões do Con se -
lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos que en vol ve rem
mu dan ças no cam po de atu a ção da Co mis são, res -
sal va das as ma té ri as que re que i ram si gi lo, a cri té rio
do pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri -
va dos.

§ 3º A Se cre ta ria Exe cu ti va, a Co mis são de Jul -
ga men to e as Co mis sões Con sul ti vas va ler-se-ão de
re cur sos hu ma nos e ma te ri a is ce di dos pe los Mi nis té -
ri os da Fa zen da e do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or, ou, sub si di a ri a men te, pela Su pe -
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

SE ÇÃO II
Da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos

Art. 9º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos 
é au tar quia es pe ci al, com per so na li da de ju rí di ca e
pa tri mô nio pró pri os, vin cu la da ao Mi nis té rio da Indús -
tria e do Co mér cio, do ta da de au to no mia ad mi nis tra ti -

va, eco nô mi ca, fi nan ce i ra e téc ni ca, com sede e foro
em Bra sí lia e ju ris di ção em todo ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 10. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos atu a rá como ór gão de su per vi são e fis ca li za ção
do fun ci o na men to do mer ca do de se gu ro, res se gu ro
e ca pi ta li za ção, com os se guin tes ob je ti vos:

I – pro pi ci ar as con di ções ne ces sá ri as ao aper -
fe i ço a men to do mer ca do e a sua in te gra ção ao pro -
ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al do
País;

II – ins ti tu ir me ca nis mos que as se gu rem a li vre
con cor rên cia do mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca -
pi ta li za ção, as sim como o aces so do pú bli co às in for -
ma ções de seu in te res se;

III – ado tar me di das ten den tes a pre ser var a li -
qui dez e a sol vên cia das or ga ni za ções que ope ram
no mer ca do de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi -
ta li za ção.

Art. 11. Com pe te à Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos:

I – re gu la men tar, com ob ser vân cia das di re tri -
zes do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, as
ma té ri as re la ti vas à sua área de atu a ção;

II – au to ri zar o fun ci o na men to, a trans fe rên– cia
de con tro le so ci e tá rio ou de car te i ras, a fu são, a in cor -
po ra ção, a ci são,e qual quer ou tra for ma de re com po -
si ção das or ga ni za ções que ope ram no mer ca do de
se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção;

III – su per vi si o nar e fis ca li zar as ati vi da des das
or ga ni za ções que ope ram no mer ca do de se gu ros,
res se gu ros e ca pi ta li za ção;

IV – man ter con tro le das con di ções de con tro le
da li qui dez e da sol vên cia das or ga ni za ções que ope -
ram no mer ca do de se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za -
ção;

V – au to ri zar a mo vi men ta ção e li be ra ção dos
bens e va lo res obri ga to ri a men te ins cri tos em ga ran tia 
das re ser vas téc ni cas e do fun do de ga ran tia, em con -
for mi da de com as di re tri zes fi xa das pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos;

VI – man ter sis te ma de re gis tro dos cor re to res
de se gu ros e res se gu ros e fis ca li zar suas ati vi da des;

VII – cre den ci ar os au di to res atu a ri a is e fis ca li -
zar suas ati vi da des;

VIII – ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à apli -
ca ção dos re gi mes es pe ci a is pre vis tos nos arts. 43 a
52 des ta Lei Com ple men tar;

IX – apli car as pe na li da des pre vis tas nes ta Lei
Com ple men tar.

Art. 12. A ad mi nis tra ção da Su pe rin ten dên cia de 
Se gu ros Pri va dos será exer ci da por uma di re to ria
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com pos ta de um su pe rin ten den te e qua tro di re to res,
no me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, me di an te
in di ca ção do Mi nis tro da Indús tria e do Co mér cio,
para um man da to de qua tro anos, aten di das as se -
guin tes con di ções:

I – se rão re cru ta dos den tre ci da dãos bra si le i ros
com os se guin tes re qui si tos:

a) des fru tem de ido ne i da de mo ral e re -
pu ta ção ili ba da;

b) te nham mais de cin co anos de ex -
pe riên cia em ati vi da des pro fis si o na is nas
áre as de ad mi nis tra ção, con ta bi li da de, di re i -
to ou eco no mia;

II – te rão seus no mes pre vi a men te apro va dos
pelo Se na do Fe de ral, em vo ta ção se cre ta pre ce di da 
de ar güi ção pú bli ca;

III – po de rão ser re con du zi dos para o mes mo
car go uma úni ca vez, ob ser va das as con di ções do in -
ci so II.

§ 1º Os di ri gen tes a que se re fe re este ar ti go so -
men te per de rão seus man da tos nos ca sos de:

I – pe di do de dis pen sa for mu la do pelo pró prio
in te res sa do, cu jas ra zões se rão en ca mi nha das ao
Pre si den te da Re pú bli ca e ao Pre si den te do Se na do
Fe de ral;

II – de mis são de vi da men te jus ti fi ca da, de ini ci a -
ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, apro va da pelo Se na -
do Fe de ral em vo ta ção se cre ta, as se gu ra da ao di ri -
gen te opor tu ni da de de am pla de fe sa em ses são pú -
bli ca an te ri or à de li be ra ção.

§ 2º O Pre si den te da Re pú bli ca en vi a rá ao Pre -
si den te do Se na do Fe de ral os no mes e cur rí cu los dos 
can di da tos aos car gos de que tra ta este ar ti go:

I – até ses sen ta dias an tes do en cer ra men to do
man da to do di ri gen te a ser subs ti tu í do ou re con du zi -
do, quan do de en cer ra men to nor mal do man da to;

II – no pra zo de quin ze dias, nos ca sos de per da
de man da to ou de re je i ção, pelo Se na do Fe de ral, do
nome in di ca do.

§ 3º É ve da do aos di ri gen tes da Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos:

I – exer cer qual quer ou tra fun ção, em pre go ou
car go, pú bli co ou pri va do, mes mo que não re mu ne ra -
do, ex ce to o de pro fes sor;

II – man ter par ti ci pa ção aci o ná ria, di re ta ou in di -
re ta, em or ga ni za ção do mer ca do de se gu ros, res se -
gu ros e ca pi ta li za ção que es te ja sob a su per vi são ou
fis ca li za ção do ór gão ou en ti da de de que são di ri gen -
tes, in com pa ti bi li da de que se es ten de aos côn ju ges,
con cu bi nos e aos pa ren tes até o se gun do grau;

III – por um pe río do de seis me ses após o exer -
cí cio do man da to ou da exo ne ra ção a pe di do, exer cer
qual quer ati vi da de pro fis si o nal, di re ta ou in di re ta,
com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, jun to a or ga ni za -
ções do Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, ou
par ti ci par do con tro le so ci e tá rio de so ci e da des dele
in te gran tes;

IV – in ter vir em ma té ria re la ti va men te à qual te -
nha in te res se con fli tan te com os ob je ti vos do ór gão
ou en ti da de em que exer ce a fun ção, bem como par ti -
ci par de de li be ra ção a res pe i to, pro mo vi da pe los de -
ma is mem bros do ór gão, dan do-lhes ciên cia do fato e
fa zen do cons tar de ata a na tu re za e ex ten são de seu
im pe di men to;

V – va ler-se de in for ma ção à qual te nha aces so
pri vi le gi a do em ra zão do exer cí cio do car go, re la ti va a
fato ou ato re le van te não di vul ga do ao mer ca do, ou
dela se uti li zar para ob ter, para si ou para ou trem,
van ta gem de qual quer na tu re za.

§ 4º Os di ri gen tes a que se re fe re o ca put guar -
da rão si gi lo das in for ma ções re la ti vas às ma té ri as em 
exa me na Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos,
até sua di vul ga ção ao pú bli co.

§ 5º Du ran te o im pe di men to de que tra ta o in ci so 
III do § 3º, fica as se gu ra do aos ex-di ri gen tes que
cum pri rem in te gral men te o man da to para o qual fo -
ram no me a dos, ou dele se afas ta rem por in ca pa ci da -
de fí si ca ou psi co ló gi ca, com pro va da me di an te la u do
de jun ta mé di ca ofi ci al, o re ce bi men to, em ca rá ter
pes so al e in trans fe rí vel, dos pro ven tos do car go exer -
ci do, sal vo na hi pó te se de ocu par novo car go, em pre -
go ou fun ção pú bli ca, ou ain da car go, em pre go ou
fun ção, no se tor pri va do, que não co li da com o dis -
pos to na que le in ci so.

Art. 13. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos fun ci o na rá como ór gão de de li be ra ção co le gi a da, 
de acor do com o Re gi men to Inter no apro va do pelo
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, no qual se -
rão fi xa das as atri bu i ções do su pe rin ten den te, dos di -
re to res e do co le gi a do.

Art. 14. Com pe te ao Co le gi a do da Su pe rin ten -
dên cia de Se gu ros Pri va dos:

I – de ci dir so bre ma té ri as de com pe tên cia da
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos;

II – en ca mi nhar o Re gi men to Inter no da Su pe -
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos ao Con se lho Na ci -
o nal de Se gu ros Pri va dos para apro va ção;

III – sub me ter à apro va ção do Con se lho Na ci o -
nal de Se gu ros Pri va dos seu or ça men to e de mons tra -
ções fi nan ce i ra;
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IV – apro var nor mas ge ra is de con ta bi li da de e
au di to ria in ter na;

V – jul gar in qué ri tos ad mi nis tra ti vos en vol ven do
ques tões que es te jam no âm bi to de sua com pe tên cia.

Pa rá gra fo úni co. O re gi men to in ter no, além de
ou tras ma té ri as per ti nen tes, dis po rá so bre a es tru tu ra 
or ga ni za ci o nal e ad mi nis tra ti va da ins ti tu i ção, de fi ni -
ção de res pon sa bi li da des, atri bu i ções do su pe rin ten -
den te e de ma is di re to res e for ma de subs ti tu i ção des -
tes, em suas au sên ci as, im pe di men tos e va cân ci as.

Art. 15. O qua dre no di re i to a ad mis são fe i ta sem
ob ser vân cia des sa exi gên cia.

§ 1º Os de ve res, obri ga ções, im pe di men tos, di -
re i tos e van ta gens dos in te gran tes do qua dro de pes -
so al da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos se rão
es ta be le ci dos no es ta tu to pró prio de seus ser vi do res, 
apro va do pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos, fi can do-lhes as se gu ra dos os mes mos di re i tos,
van ta gens e ga ran ti as exis ten tes na data da vi gên cia
des ta Lei Com ple men tar.

§ 2º Os ser vi do res do qua dro de pes so al da Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos se rão re gi dos
pela le gis la ção pró pria dos ser vi do res pú bli cos.

§ 3º O exer cí cio de qua is quer car gos ou fun ções 
co mis si o na das, cons tan tes da es tru tu ra or ga ni za ci o -
nal da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, é pri -
va ti vo dos ser vi do res de seu qua dro de pes so al, ad -
mi ti dos na for ma des te ar ti go.

§ 4º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
man te rá ser vi ço ju rí di co pró prio, ao qual ca be rá o
exer cí cio do pro cu ra tó rio ju di ci al e ex tra ju di ci al da ins -
ti tu i ção.

Art. 16. As des pe sas ne ces sá ri as ao fun ci o na -
men to da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos se -
rão cus te a das com as se guin tes re ce i tas:

I  – do ta ções que lhe fo rem con sig na das no or -
ça men to da União;

II – ta xas de fis ca li za ção e ser vi ços pres ta dos,
ob ser va dos os va lo res fi xa dos pelo Con se lho Na ci o -
nal de Se gu ros Pri va dos;

III – re ce i tas pro ve ni en tes de pe nas pe cu niá ri as
apli ca das no exer cí cio do seu po der de fis ca li za ção;

IV – re ce i tas de cor ren tes de con vê ni os fir ma dos 
com en ti da des pú bli cas ou pri va das;

V – ou tras re ce i tas que lhe fo rem atri bu í das pelo 
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos;

VI – ren da de bens pa tri mo ni a is e de ou tras fon -
tes.

Art. 17. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos ins ti tu i rá sis te ma con tá bil com pa tí vel com sua na -
tu re za es pe cí fi ca, pu bli ca rá ba lan ço anu al com data

de 31 de de zem bro de cada ano, dis cri mi nan do suas
re ce i tas e des pe sas, e ob ser va rá nor mas pró pri as
para fins de re gis tro, acom pa nha men to e con tro le dos 
fa tos li ga dos à sua ges tão, bem como para for ma li za -
ção, exe cu ção e re gis tro de seus atos e con tra tos de
qual quer na tu re za.

Art. 18. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos man te rá ser vi ço de au di to ria in ter na, su bor di na -
do di re ta men te à di re to ria, com sis te mas de con tro le
ca pa zes de per mi tir o acom pa nha men to de to das as
ati vi da des da ins ti tu i ção, res sal tan do os as pec tos
con tá be is, fi nan ce i ros, ope ra ci o na is e pa tri mo ni a is.

Art. 19. O Con gres so Na ci o nal exer ce rá, para
efe i to de con tro le ex ter no, com o au xí lio do Tri bu nal
de Con tas da União, a fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i -
ra, or ça men tá ria, ope ra ci o nal e pa tri mo ni al da Su pe -
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

SE ÇÃO III
Do Mer ca do de Se gu ro, Res se gu ro

e Ca pi ta li za ção

Art.  20. So men te po de rão ope rar no mer ca do
de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção do País, or ga ni -
za ções pré via e ex pres sa men te au to ri za das pela Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, em con for mi da -
de com di re tri zes es ta be le ci das pelo Con se lho Na ci o -
nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 1º As or ga ni za ções au to ri za das a ope rar no
mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta li za ção so -
men te po de rão as su mir res pon sa bi li da des que não
ex ce dam, em ris co, os li mi tes téc ni cos pre vis tos para
seus res pec ti vos ra mos ou mo da li da des.

§ 2º As or ga ni za ções do mer ca do de se gu ro e
res se gu ro po de rão ope rar no ramo de se gu ro de vida, 
se gu ro-sa ú de, se gu ro de ga ran tia de in te res ses ma -
te ri a is e pes so a is, ex ce to vida e sa ú de, e res se gu ro,
con tra ris cos tec ni ca men te cal cu la dos, com base em
nor mas de fi ni das pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros 
Pri va dos.

Art. 21. A au to ri za ção para o fun ci o na men to de
or ga ni za ção do mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca pi -
ta li za ção será con ce di da sem ônus, terá pra zo in de -
ter mi na do, será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, em con -
for mi da de com di re tri zes es ta be le ci das pelo Con se -
lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, e ob ser va rá:

I – ca pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção de seus con -
tro la do res e di ri gen tes; e

II – ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel com o
em pre en di men to.

§ 1º Na au to ri za ção de que tra ta o ca put será
per mi ti da a trans mis são do con tro le da pes soa ju rí di -
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ca ti tu lar, em for ma de fi ni da pelo Con se lho Na ci o nal
de Se gu ros Pri va dos.

§ 2º As or ga ni za ções do mer ca do de se gu ro,
res se gu ro e ca pi ta li za ção cons ti tu ir-se-ão sob a for -
ma de so ci e da de anô ni ma ou de ma is for mas so ci e tá -
ri as au to ri za das pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros
Pri va dos.

Art. 22. O se gu ro de vida tem por ob je ti vo a ga -
ran tia con tra tu al de in de ni za ção em for ma de pa ga -
men to úni co ou de ren da, para co ber tu ra de ris cos
tec ni ca men te cal cu la dos de mor te, in va li dez ou so -
bre vi vên cia.

Art. 23. O se gu ro-sa ú de tem por ob je ti vo a co -
ber tu ra dos ris cos de as sis tên cia mé di ca, odon to ló gi -
ca ou hos pi ta lar.

§ 1º Equi pa ram-se a or ga ni za ções do ramo de
se gu ro-sa ú de, para os efe i tos des ta Lei Com ple men -
tar, qua is quer en ti da des, com ou sem fins lu cra ti vos,
que te nham por ob je to a ad mi nis tra ção de pla nos de
sa ú de ou a pres ta ção de ser vi ços mé di cos, odon to ló -
gi cos ou hos pi ta la res me di an te o pa ga men to pré vio
de con tri bu i ções.

§ 2º Exclu em-se do dis pos to no § 1º des te ar ti go 
os pla nos de sa ú de ins ti tu í dos no âm bi to de em pre sa
ou gru po de em pre sas para aten di men to ex clu si vo de
seus fun ci o ná ri os e fa mi li a res.

Art. 24. O se gu ro de ga ran tia de in te res ses ma -
te ri a is e pes so a is, ex ce to vida e sa ú de, ob je ti va ofe re -
cer ga ran tia con tra tu al a tais in te res ses, con tra ris cos
tec ni ca men te cal cu la dos.

Art. 25. É ve da da a re a li za ção de mais de um se -
gu ro co brin do o mes mo ob je ti vo ou in te res se, ex ce tu -
a das as se guin tes hi pó te ses:

I – se gu ro de vida;
II – para res guar dar-se, o se gu ra do, da pos si bi li -

da de de fa lên cia ou in sol vên cia da or ga ni za ção se gu -
ra do ra; ou

III – a ti tu lo de com ple men ta ção do va lor se gu ra -
do, quan do o pri me i ro con tra to co brir ape nas par ci al -
men te o va lor do ob je to do se gu ro.

Art. 26. O res se gu ro tem por ob je ti vo a as sun -
ção de ris cos con tra ta dos por so ci e da des se gu ra do -
ras ou res se gu ra do ras.

Art. 27. As dis po si ções des ta Lei Com ple men tar
apli cam-se, tam bém, às or ga ni za ções se gu ra do ras e
res se gu ra do ras con tro la das pelo Po der Pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do às or ga ni za ções se -
gu ra do ras e res se gu ra do ras de que tra ta o ca put as -
su mir ris cos de pla nos de se gu ro de in te res se go ver -
na men tal sem a de vi da co ber tu ra de re ser vas téc ni -
cas cor res pon den tes, de ven do o res pec ti vo te sou ro

ga ran tir o apor te pré vio de tais re ser vas, quan do ne -
ces sá rio.

Art. 28. As ope ra ções de ca pi ta li za ção tem por
ob je ti vo a co lo ca ção pú bli ca de tí tu los para for ma ção
de ca pi tal, con tra o pa ga men to de con tri bu i ção, úni ca
ou pe rió di ca, para res ga te fu tu ro por de cur so de de -
ter mi na do pra zo ou me di an te sor te io.

Art. 29. Sem pre ju í zo do dis pos to em leis es pe ci -
a is, são obri ga tó ri os os se gu ros de:

I – da nos pes so a is a pas sa ge i ros de ae ro na ves
co mer ci a is;

II – res pon sa bi li da de ci vil do pro pri e tá rio de ae -
ro na ves e do trans por ta dor aé reo;

III – ga ran tia do pa ga men to a car go de mu tuá rio
da cons tru ção ci vil, in clu si ve obri ga ção imo bi liá ria;

IV – edi fí ci os di vi di dos em uni da des au tô no mas;
V – in cên dio e trans por te de bens per ten cen tes

a pes so as ju rí di cas si tu a dos no País ou nele trans por -
ta dos;

VI – da nos pes so a is ca u sa dos por ve í cu los au -
to mo to res de vias ter res tres e por em bar ca ções ou
por sua car ga a pes so as trans por ta das ou não;

VII – res pon sa bi li da de ci vil dos trans por ta do res
ter res tres, ma rí ti mos, flu vi a is e la cus tres por da nos a
car ga trans por ta da.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho Na ci o nal de Se gu -
ros Pri va dos re gu la men ta rá as con di ções apli cá ve is
aos se gu ros de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 30. A ope ra ção de se gu ro será con tra ta da
me di an te pro pos ta as si na da pelo se gu ra do, seu re -
pre sen tan te le gal ou cor re tor ha bi li ta do, com emis são 
das res pec ti vas apó li ces ou por ou tra for ma au to ri za -
da pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 1º So bre vin do o si nis tro, com pe ti rão ao se gu -
ra do ou be ne fi ciá rio a pro va de sua ocor rên cia e a jus -
ti fi ca ti va de seu va lor.

§ 2º Será lí ci to à ins ti tu i ção de se gu ro ar güir a
exis tên cia de cir cuns tân cia re la ti va ao ob je to ou in te -
res se se gu ra do cujo co nhe ci men to pré vio in flu i ria na
ace i ta ção do se gu ro ou em sua taxa, para exo ne -
rar-se da res pon sa bi li da de as su mi da, mes mo em
caso de ocor rên cia de si nis tro.

Art. 31. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos es ta be le ce rá as con di ções para a ha bi li ta ção e
re gis tro de cor re to res de se gu ros e res se gu ros.

§ 1º Cor re tor de se gu ros é a pes soa ju rí di ca ou
fí si ca ha bi li ta da, na for ma da lei, a in ter me di ar e re -
pre sen tar o se gu ra do ou subs cri tor na con tra ta ção de
ope ra ções de se gu ro.
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§ 2º Cor re tor de res se gu ros é a pes soa ju rí di ca
ou fí si ca ha bi li ta da a in ter me di ar e re pre sen tar a or -
ga ni za ção se gu ra do ra nas ope ra ções de res se gu ros.

§ 3º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
po de rá de le gar, a en ti da de pro fis si o nal re pre sen ta ti -
va, o po der de con ce der au to ri za ção para o exer cí cio
da pro fis são de cor re tor de se gu ros.

§ 4º As or ga ni za ções se gu ra do ras e res se gu ra -
do ras não po de rão par ti ci par do ca pi tal de so ci e da de
cor re to ra de se gu ro ou res se gu ro.

§ 5º É ve da do às so ci e da des cor re to ras, aos
cor re to res pes soa fí si ca e aos só ci os e ad mi nis tra do -
res de so ci e da des cor re to ras ser aci o nis ta-con tro la -
dor ou ad mi nis tra dor de or ga ni za ções se gu ra do ras
ou res se gu ra do ras.

§ 6º O cor re tor de se gu ros ou de res se gu ros,
pes soa fí si ca, não pode ter vín cu lo em pre ga tí cio com
or ga ni za ções se gu ra do ras, res se gu ra do ras, de ca pi -
ta li za ção ou ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras, nem exer -
cer car go ou fun ção pú bli ca na ad mi nis tra ção di re ta
ou in di re ta em ní vel fe de ral, es ta du al, dis tri tal ou mu -
ni ci pal.

§ 7º O cor re tor de se gu ros, pes soa ju rí di ca ou fí -
si ca, res pon de rá ci vil men te, pe ran te os se gu ra dos e
or ga ni za ções se gu ra do ras e res se gu ra do ras, por
pre ju í zos que ca u sar em vir tu de de omis são, im pe rí -
cia ou ne gli gên cia no exer cí cio de suas atri bu i ções
pro fis si o na is.

§ 8º As or ga ni za ções se gu ra do ras e res se gu ra -
do ras só po de rão pa gar cor re ta gem a cor re to res,
pes soa ju rí di ca ou fí si ca, de vi da men te re gis tra dos.

Art. 32. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos de fi ni rá cri té ri os para o cre den ci a men to de au di -
to res atu a ri a is in de pen den tes.

§ 1º O Au di tor atu a ri al in de pen den te é a pes soa
ju rí di ca ou fi si ca, cre den ci a da jun to à Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos, apta a pro ce der a exa mes
ou pe rí ci as em ope ra cões de na tu re za téc ni co atu a ri -
al, de sen vol vi das pe las or ga ni za ções se gu ra do ras e
res se gu ra do ras.

§ 2º Os au di to res atu a ri a is in de pen den tes res -
pon de rão ci vil men te em vir tu de de omis são, im pe rí cia 
ou ne gli gên cia no exer cí cio de suas atri bu i ções.

CAPÍTULO II
Da Ga ran tia das Ope ra ções de Se gu ro,

Res se gu ro e Ca pi ta li za ção

Art. 33. Para ga ran tia de suas ope ra ções, em
con for mi da de com cri té ri os fi xa dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, as or ga ni za ções se -

gu ra do ras, res se gu ra do ras e de ca pi ta li za ção cons ti -
tu i rão:

I – mar gem de sol vên cia e fun do de ga ran tia,
ob je ti van do ga ran tir per ma nen te men te suas ope ra -
ções;

II – re ser vas ma te má ti cas para aten der res pon -
sa bi li da des fu tu ras cer tas com o pa ga men to de pe cú -
lio ou ren da de pla nos de se gu ro de vida in di vi du al,
amor ti za ções, ren di men tos e prê mi os de pla nos de
ca pi ta li za ção;

III – re ser vas e pro vi sões téc ni cas para aten der
ris cos as su mi dos;

IV – ou tras re ser vas e pro vi sões.
§ 1º A mar gem de sol vên cia cor res pon de à su fi -

ciên cia de ati vo para ga ran tir o pas si vo de cor ren te do
con jun to das ope ra ções re a li za das.

§ 2º O fun do de ga ran tia, re pre sen ta do por um
ter ço do va lor da mar gem de sol vên cia, cons ti tu i rá ga -
ran tia su ple men tar per ma nen te das re ser vas e pro vi -
sões téc ni cas.

§ 3º O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos
de ter mi na rá va lo res mí ni mos para o fun do de ga ran -
tia, bem como as mo da li da des, li mi tes e per cen tu a is
apli cá ve is aos in ves ti men tos de co ber tu ra das re ser -
vas téc ni cas des ti na das a ga ran tir os com pro mis sos
as su mi dos, de acor do com o tipo de ins ti tu i ção e as
mo da li da des ou ra mos ope ra dos.

§ 4º Os ati vos e apli ca ções do fun do de ga ran tia
fi ca rão vin cu la dos à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, de acor do com de ter mi na ções do Con se lho 
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

Art. 34. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos exi gi rá, das ins ti tu i ções sob sua ju ris di ção, apre -
sen ta ção de pro gra ma de re cu pe ra ção fi nan ce i ra ou
téc ni ca no pra zo que fi xar, sem pre que jul gue ne ces -
sá rio ou con ve ni en te à de fe sa dos in te res ses dos se -
gu ra dos e dos por ta do res de tí tu los de ca pi ta li za ção.

CAPÍTULO III
Do Si gi lo dos Da dos

Art. 35. As or ga ni za ções do mer ca do de se gu -
ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção man te rão o
si gi lo de suas ope ra ções ati vas, pas si vas e aces só ri -
as e dos ser vi ços pres ta dos a cli en tes, as sim como
das in for ma ções ob ti das no de sem pe nho de suas
atri bu i ções, res sal va das as ex ce ções es ta be le ci das
nes ta Lei Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se das dis po si ções
des te ar ti go as in for ma ções re la ti vas a emi ten tes de
che ques sem fun dos, fra u da do res ou de ve do res ina -
dim plen tes, que po de rão ser for ne ci das aos ser vi ços
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de pro te ção ao cré di to, às as so ci a ções co mer ci a is,
as so ci a ções de lo jis tas e en ti da des con gê ne res, me -
di an te con vê nio, de acor do com ins tru ções ex pe di das 
pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

Art. 36. O Po der Ju di ciá rio re qui si ta rá à Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, com o ob je ti vo de ori -
en tar in ves ti ga ção ou pro ces so ju di ci al, as in for ma -
ções e do cu men tos de que ne ces si tar.

Pa rá gra fo úni co. Re ves tir-se-ão do mes mo ca rá -
ter si gi lo so as in for ma ções e es cla re ci men tos or de na -
dos pelo Po der Ju di ciá rio e a exi bi ção de li vros e do -
cu men tos em ju í zo, aos qua is so men te po dem ter
aces so as par tes le gí ti mas da de man da, ve da da sua
uti li za ção para fins es tra nhos à ca u sa.

Art. 37. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, em cur so de in ves ti ga ção e após apro va ção
de seus res pec ti vos ple ná ri os, as sim como as Co mis -
sões Par la men ta res de Inqué ri to, após apro va ção
pela ma i o ria de seus mem bros, po de rão re qui si tar à
Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos as in for ma -
ções de que ne ces si ta rem, no que de ve rão ser ri go ro -
sa men te aten di dos.

§ 1º Os mem bros do Po der Le gis la ti vo man te rão 
sob si gi lo as in for ma ções ob ti das na for ma des te ar ti -
go, sen do, sua di vul ga ção, con si de ra da que bra do de -
co ro par la men tar.

§ 2º As de li be ra ções re fe ren tes às in for ma ções
de que tra ta o ca put des te ar ti go re a li zar-se-ão, ex -
clu si va men te, em ses são se cre ta.

Art. 38. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té rio
da Fa zen da po de rão ce le brar con vê nio ten do por ob -
je ti vo a tro ca de in for ma ções re fe ren tes a ilí ci tos pra ti -
ca dos con tra o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos ou a Fa zen da Na ci o nal.

§ 1º Os ter mos do con vê nio de que tra ta o ca put
des te ar ti go de ve rão ser apro va dos pelo Con se lho
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 2º Se rão man ti das sob si gi lo as in for ma ções
ob ti das na for ma des te ar ti go, su je i tan do-se os in fra -
to res às pe nas pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 39. As or ga ni za ções do mer ca do de se gu -
ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção fi cam obri ga -
das a for ne cer à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos in for ma ções e do cu men tos re la ci o na dos à fun -
ção fis ca li za do ra pre vis ta nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 40. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos co mu ni ca rá ao Mi nis té rio Pú bli co os ilí ci tos pe na -
is de ação pú bli ca, sem pre que, no exer cí cio de suas
atri bu i ções, os vier a com pro var, jun tan do as in for ma -
ções e do cu men tos per ti nen tes.

Art. 41. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos po de rá, me di an te a ce le bra ção de con vê ni os com 
en ti da des si mi la res de ou tros pa í ses, aten der re que ri -
men tos de in for ma ções so li ci ta das por es sas en ti da -
des, ob ser va da a ga ran tia do si gi lo das in for ma ções e 
as se gu ra da a re ci pro ci da de de tra ta men to re la ti va -
men te ao for ne ci men to de in for ma ções.

Pa rá gra fo úni co. A Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos man te rá, quan do for o caso, o si gi lo das
in for ma ções ob ti das jun to a en ti da des de su per vi são
e fis ca li za ção de ou tros pa í ses, so men te po den do
for ne cê-las a ou tras ins ti tu i ções me di an te ex pres sa
au to ri za ção do res pec ti vo ór gão es tran ge i ro.

Art. 42. A vi o la ção do si gi lo cons ti tui cri me, su je i -
to à pena de re clu são de um a qua tro anos, apli can -
do-se, no que cou ber, o Có di go Pe nal e o Có di go de
Pro ces so Pe nal, sem pre ju í zo de ou tras san ções ca -
bí ve is, res sal va das as ex ce ções pre vis tas nes ta Lei
Com ple men tar e o con sen ti men to ex pres so dos in te -
res sa dos.

Art. 43. As or ga ni za ções se gu ra do ras, res se gu -
ra do ras e de ca pi ta li za ção, as so ci e da des por elas
con tro la das ou a elas li ga das ou co li ga das, seus con -
tro la do res, pes so as ju rí di cas ou fí si cas, seus ad mi -
nis tra do res, re pre sen tan tes, man da tá ri os, pre pos tos
e em pre ga dos, e de ma is pes so as fí si cas e ju rí di cas
su je i tas à dis ci pli na des ta Lei Com ple men tar de ve rão, 
obri ga to ri a men te, pres tar to dos os es cla re ci men tos e
in for ma ções so li ci ta dos pela Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos, na for ma e pra zos por ela es ta be -
le ci dos quan do no exer cí cio das atri bu i ções que lhe
são con fe ri das por esta Lei Com ple men tar.

§ 1º É as se gu ra do o li vre aces so de pre pos tos
ex pres sa men te cre den ci a dos pela Su pe rin ten dên cia
de Se gu ros Pri va dos, no exer cí cio de seus po de res
de fis ca li za ção, aos es ta be le ci men tos e de pen dên ci -
as das or ga ni za ções men ci o na das no ca put des te ar -
ti go.

§ 2º Os pre pos tos de que tra ta o § 1º des te ar ti -
go po de rão exi gir a exi bi ção de do cu men tos, pa péis,
li vros, in for ma ções e sis te mas de con tro le, man ti dos
ou não por meio de sis te mas ele trô ni cos de re gis tro
ou es cri tu ra ção, sen do a ne ga ti va de aten di men to
con si de ra da como em ba ra ço à fis ca li za ção, su je i to às 
pe na li da des ca bí ve is.

§ 3º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
po de rá, ain da, re qui si tar:

I – in for ma ções e do cu men tos a qua is quer ór -
gãos pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is;

II – do cu men tos e pa péis de tra ba lho aos au di -
to res atu a ri a is.
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§ 4º Nos li mi tes das dis po si ções des te ca pí tu lo,
não po dem ser opos tas ex ce ções de si gi lo ban cá rio
ou se gre do co mer ci al à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros 
Pri va dos.

CAPÍTULO IV
Da Intervenção e Liquidação Judicial

Art. 44. As or ga ni za ções de se gu ro, res se gu ro e
ca pi ta li za ção e as de ma is en ti da des pú bli cas ou pri -
va das au to ri za das a atu ar, nos seg men tos es pe cí fi -
cos, pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, su -
je i tam-se à in ter ven ção e à li qui da ção ju di ci al, nos
ter mos des ta Lei Com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. As or ga ni za ções e ou tras en ti -
da des de que tra ta o ca put des te ar ti go são im pe di -
das de re que rer con cor da ta.

Art. 45. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos po de rá de cre tar in ter ven ção em or ga ni za ção ou
ou tra en ti da de que ope re no mer ca do de se gu ro, res -
se gu ro e ca pi ta li za ção, sem pre que se ve ri fi quem as
se guin tes ocor rên ci as:

I – pre ju í zo que su je i te a ris cos os se gu ra dos ou
de ma is cre do res;

II – re i te ra das in fra ções a dis po si ti vos da le gis la -
ção, não re gu la ri za das após as de ter mi na ções ado ta -
das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos no
uso das suas atri bu i ções le ga is;

III – ca pi tal so ci al e pa tri mô nio lí qui do aba i xo de
vin te por cen to do mí ni mo es ta be le ci do.

§ 1º A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos
de cre ta rá a in ter ven ção ex-of fi cio ou por so li ci ta ção
dos ad mi nis tra do res da pró pria or ga ni za ção ou en ti -
da de, sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de ci vil e cri mi -
nal que lhes cou ber.

§ 2º O pro ces so de in ter ven ção não ex ce de rá
seis me ses, pe río do que, por de ci são da Su pe rin ten -
dên cia de Se gu ros Pri va dos, po de rá ser pror ro ga do
uma úni ca vez pelo mes mo pra zo.

Art. 46. De pen den do do por te da or ga ni za ção
ou en ti da de, a in ter ven ção será exe cu ta da por um in -
ter ven tor ou por um con se lho in ter ven tor, cons ti tu í do
de três a cin co mem bros, no me a dos pela Su pe rin ten -
dên cia de Se gu ros Pri va dos com ple nos po de res de
ges tão.

§ 1º Inde pen den te men te da pu bli ca ção do ato
de no me a ção, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor
será in ves ti do, de ime di a to, em suas fun ções, me di -
an te ter mo de pos se la vra do no li vro pró prio da ins ti -
tu i ção sob in ter ven ção, no qual se trans cre ve rão os
ter mos do ato que de cre tou a me di da e pro ce deu a
no me a ção.

§ 2º As fun ções e obri ga ções do in ter ven tor ou
con se lho in ter ven tor, as sim como a for ma de sua
pres ta ção de con tas, se rão re gu la men ta das pelo
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 3º Das de ci sões do in ter ven tor ou con se lho in -
ter ven tor ca be rá re cur so, sem efe i to sus pen si vo, no
pra zo de dez dias da res pec ti va ciên cia, para a Co -
mis são de Jul ga men to do Con se lho Na ci o nal de Se -
gu ros Pri va dos.

Art. 47. Ces sa rá a in ter ven ção nas se guin tes hi -
pó te ses:

I – se os in te res sa dos, apre sen tan do as ne ces -
sá ri as con di ções de ga ran tia, a cri té rio da Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, to ma rem a si o pros -
se gui men to das ati vi da des eco nô mi cas da or ga ni za -
ção;

II – quan do, a cri té rio da Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos, a si tu a ção da ins ti tu i ção se hou ver
nor ma li za do;

III – se de cre ta da a li qui da ção ju di ci al da ins ti tu i -
ção.

Art. 48. Não ob ten do re sul ta do sa tis fa tó rio com
o pro ces so de in ter ven ção, a Su pe rin ten dên cia de
Se gu ros Pri va dos po de rá re que rer ao Mi nis té rio Pú -
bli co a li qui da ção ju di ci al da or ga ni za ção de se gu ro,
res se gu ro e ca pi ta li za ção ou en ti da de pú bli ca ou pri -
va da au to ri za da a atu ar em seg men tos es pe cí fi cos.

§ 1º A ini ci a ti va da Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos res trin gir-se-á a or ga ni za ções ou ou tras
en ti da des de sua área de ju ris di ção, e será en ca mi -
nha da, com a de vi da fun da men ta ção, ao Mi nis té rio
Pú bli co, a quem ca be rá pro por a ação ao Po der Ju di -
ciá rio.

§ 2º Apli cam-se à li qui da ção ju di ci al as dis po si -
ções da le gis la ção vi gen te.

§ 3º Du ran te a fase de ins tru ção do pro ces so de
li qui da ção ju di ci al, a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos atu a rá, obri ga to ri a men te, como as sis ten te
do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 49. Para os fins de li qui da ção ju di ci al de or -
ga ni za ção do mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca pi ta -
li za ção ou de en ti da de pú bli ca ou pri va da au to ri za da
a atu ar, em seg men to es pe cí fi co, pela Su pe rin ten -
dên cia de Se gu ros Pri va dos, ob ser var-se-á a se guin -
te or dem de pre fe rên cia na clas si fi ca ção dos cré di tos
ar ro la dos:

I – cré di tos tra ba lhis tas, na for ma do art. 102,
ca put, do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de
1945;

II – ações tra ba lhis tas im pe tra das an tes da data
da de cre ta ção da li qui da ção ju di ci al;
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III – cré di tos de cor ren tes de si nis tros avi sa dos
ao es ta be le ci men to de se gu ro, res se gu ro ou pre vi -
dên cia pri va da;

IV – de ma is cré di tos, ob ser va da a or dem do art.
102 do De cre to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de 1945.

Art. 50. No caso de li qui da ção ju di ci al ou fa lên -
cia de or ga ni za ção do mer ca do de se gu ro, res se gu ro
e ca pi ta li za ção, a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri -
va dos de ter mi na rá a trans fe rên cia da ad mi nis tra ção
do res pec ti vo fun do ou fun dos de in ves ti men to para
ou tra or ga ni za ção.

Art. 51. Os con tro la do res e ad mi nis tra do res das
or ga ni za ções do mer ca do de se gu ro, res se gu ro e ca -
pi ta li za ção que se en con trem sob in ter ven ção ou li -
qui da ção ju di ci al fi ca rão com seus bens in dis po ní ve -
is, não po den do, por qual quer for ma, di re ta ou in di re -
ta, ali e ná-los ou one rá-los, até a apu ra ção e li qui da -
ção fi nal de suas res pon sa bi li da des.

§ 1º A in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te ar ti go de -
cor re do ato que de cre tar a in ter ven ção ou a li qui da -
ção ju di ci al, e atin ge os con tro la do res e to dos aque -
les que te nham es ta do no exer cí cio de fun ções es ta -
tu tá ri as nos doze me ses an te ri o res ao mes mo ato.

§ 2º Por pro pos ta da Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos, apro va da pelo Con se lho Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos, a in dis po ni bi li da de pre vis ta nes te
ar ti go po de rá ser es ten di da:

I – aos bens de ge ren tes, con se lhe i ros fis ca is,
au di to res in de pen den tes e aos de to dos aque les que
te nham con cor ri do, nos úl ti mos doze me ses, para a
de cre ta ção da in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al;

II – aos bens de pes so as que, nos úl ti mos doze
me ses, os te nham, a qual quer tí tu lo, ad qui ri do de ad -
mi nis tra do res da ins ti tu i ção ou das pes so as re fe ri das
no in ci so an te ri or, des de que haja se gu ros ele men tos
de con vic ção de se tra tar de trans fe rên cia si mu la da
com o fim de evi tar os efe i tos des ta Lei Com ple men -
tar.

§ 3º Não se in clu em nas dis po si ções des te ar ti -
go os bens con si de ra dos ina li e ná ve is ou im pe nho rá -
ve is pela le gis la ção em vi gor.

§ 4º Não são igual men te atin gi dos pela in dis po -
ni bi li da de os bens ob je to de con tra to de ali e na ção, de
pro mes sa de com pra e ven da, de ces são ou pro mes -
sa de ces são de di re i tos, des de que os res pec ti vos
ins tru men tos te nham sido le va dos ao com pe ten te re -
gis tro pú bli co an te ri or men te à data da de cre ta ção da
in ter ven ção ou da li qui da ção ju di ci al.

§ 5º As pes so as abran gi das pela in dis po ni bi li da -
de de bens de que tra ta este ar ti go não po de rão au -
sen tar-se do foro da in ter ven ção ou da li qui da ção ju -

di ci al sem pré via e ex pres sa au to ri za ção da Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos ou do juiz, con for me o 
caso.

Art. 52. De cre ta da a in ter ven ção ou a li qui da ção
ju di ci al, o in ter ven tor ou con se lho in ter ven tor, o li qui -
dan te ou o pró prio es cri vão da li qui da ção ju di ci al co -
mu ni ca rá ao re gis tro pú bli co com pe ten te e às bol sas
a in dis po ni bi li da de de bens im pos ta no ar ti go an te ri or.

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi da a co mu ni ca ção, a au -
to ri da de com pe ten te fi ca rá, re la ti va men te a es ses
bens, im pe di da de:

I – fa zer trans cri çôes, ins cri ções ou aver ba ções
de do cu men tos pú bli cos ou par ti cu la res;

II – ar qui var atos ou con tra tos que im por tem em
trans fe rên cia de co tas so ci a is, ações ou par tes be ne -
fi ciá ri as;

III – re a li zar ou re gis trar ope ra ções e tí tu los de
qual quer na tu re za;

IV – pro ces sar a trans fer~nØia de pro pri e da de
de ve í cu los au to mo to res.

CAPÍTULO V
Das Penalidades

Art. 53. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos po de rá im por aos in fra to res das dis po si ções des -
ta Lei Com ple men tar, da Lei de So ci e da des por
Ações (Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976),
das re so lu ções do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros
Pri va dos e das nor mas de sua pró pria emis são, cujo
cum pri men to lhe in cum ba fis ca li zar, as se guin tes pe -
na li da des:

I  – ad ver tên cia;
II – mul ta, a ser fi xa da na for ma do § 1º des te ar -

ti go;
III – ina bi li ta ção tem po rá ria, até o má xi mo de

dez anos, para o exer cí cio dos car gos de di re tor e
mem bro de con se lhos de ad mi nis tra ção, ór gãos con -
sul ti vos, fis ca is e as se me lha dos de ins ti tu i ções do
Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos e dos car gos
de ad mi nis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal de com pa -
nhi as aber tas;

IV – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para
o exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta Lei Com -
ple men tar;

V – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro para o
exer cí cio das ati vi da des de que tra ta esta Lei Com ple -
men tar;

VI – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de pra ti car ati vi da des que de pen dam de sua
au to ri za ção ou re gis tro;
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VII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de atu ar, di re ta ou in di re ta men te, em uma ou
mais mo da li da des de ope ra ção re a li za das no mer ca -
do sob sua su per vi são.

§ 1º A mul ta pre vis ta no in ci so II do ca put des te
ar ti go não ex ce de rá o ma i or des tes va lo res:

I – R$ 700.000,00 (se te cen tos mil re a is);
II – cin qüen ta por cen to do va 1or da emis são ou

ope ra ção ir re gu lar; ou
III – três ve zes o mon tan te da van ta gem eco nô -

mi ca ob ti da ou da per da evi ta da em de cor rên cia do ilí -
ci to.

§ 2º Nos li mi tes pre vis tos no § 1º des te ar ti go
são con si de ra das cu mu la ti va men te as mul tas apli ca -
das à pes soa ju rí di ca e aos seus ad mi nis tra do res.

§ 3º Nos ca sos de re in ci dên cia se rão apli ca das,
al ter na ti va men te, mul ta, nos ter mos do § 1º des te ar -
ti go, até o tri plo dos va lo res nele fi xa dos, ou as pe na li -
da des pre vis tas nos in ci sos III a VII do ca put do ar ti go.

§ 4º Res sal va do o dis pos to no pa rá gra fo 3º des -
te ar ti go, as pe na li da des pre vis tas nos in ci sos III a VII
do ca put des te ar ti go so men te se rão apli ca das nos
ca sos de in fra ção gra ve, as sim de fi ni das pelo Con se -
lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 5º As mul tas pre vis tas nes te ar ti go se rão pa -
gas, me di an te re co lhi men to ao Te sou ro Na ci o nal,
den tro do pra zo de quin ze dias con ta dos do re ce bi -
men to da res pec ti va no ti fi ca ção.

§ 6º Após a de ci são fi nal im pos ta na es fe ra ad -
mi nis tra ti va, as mul tas de que tra ta este ar ti go te rão
efi cá cia de tí tu lo exe cu ti vo e se rão co bra das ju di ci al -
men te, de acor do com o rito es ta be le ci do pelo Có di go 
de Pro ces so Ci vil para o pro ces so de exe cu ção.

Art. 54. São sus ce tí ve is de so frer as pe na li da -
des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar:

I – as pes so as fí si cas e ju rí di cas au to ri za das a
fun ci o nar pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos, e seus ad mi nis tra do res;

II – as pes so as fí si cas e ju rí di cas que exer çam
ir re gu lar men te ati vi da de de pen den te de au to ri za ção
da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, e seus ad -
mi nis tra do res.

Art. 55. É, ain da, sus ce tí vel de so frer as pe na li -
da des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar, sem pre ju í -
zo das de ma is san ções ca bí ve is, todo aque le que, de
qual quer for ma, cap te ou agen cie ne gó ci os para pes -
so as ju rí di cas es tran ge i ras cuja au to ri za ção para fun -
ci o na men to em ter ri tó rio na ci o nal deva ser con ce di da 
pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se pes soa ju rí di ca
es tran ge i ra toda aque la cons ti tu í da ou or ga ni za da de

acor do com a lei de país es tran ge i ro ou que te nha sua 
sede ou lo cal de ad mi nis tra ção no ex te ri or, bem como 
as fi li a is de pes so as ju rí di cas bra si le i ras es ta be le ci -
das fora do ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 56. Das de ci sões pro fe ri das pela Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos ao apli car pe na li da -
des, ca be rá re cur so para a Co mis são de Jul ga men to
do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, a ser in -
ter pos to no pra zo de quin ze dias a con tar da data do
re ce bi men to da no ti fi ca ção da de ci são.

Pa rá gra fo úni co. No caso das pu ni ções pre vis -
tas nos in ci sos I a III do ca put do art. 53, a in ter po si -
ção de re cur so se fará com efe i to sus pen si vo so bre a
apli ca ção da pena.

Art. 57. No cur so do pro ces so ad mi nis tra ti vo a
au to ri da de pro ces san te po de rá, em ca rá ter pre ven ti -
vo, e ten do em vis ta pre ser var o in te res se pú bli co:

I – de ter mi nar o afas ta men to dos ad mi nis tra do -
res en vol vi dos en quan to per du rar a apu ra ção das
res pon sa bi li da des;

II – ve dar, aos ad mi nis tra do res en vol vi dos, a as -
sun ção de car gos de di re ção ou ad mi nis tra ção de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras ou sua atu a ção como man da tá ri -
os ou pre pos tos de di re to res ou ad mi nis tra do res; e

III – de ter mi nar me di das ten den tes a res trin gir a
ati vi da de da or ga ni za ção no mer ca do.

Art. 58. Pres cre vem em oito anos as in fra ções
das nor mas le ga is cuja apu ra ção in cum ba à Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, con ta do esse pra zo
da prá ti ca do ilí ci to ou, no caso de in fra ção per ma nen -
te ou con ti nu a da, do dia em que ti ver ces sa do.

§ 1º Inter rom pe-se a pres cri ção:
I – pela no ti fi ca ção do in di ci a do;
II – por qual quer ato ine quí vo co que im por te

apu ra ção da ir re gu la ri da de;
III – por de ci são con de na tó ria re cor rí vel da Su -

pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos;
IV – pela as si na tu ra do ter mo de com pro mis so

de que tra ta o art. 59 des ta Lei Com ple men tar.
§ 2º Não cor re rá a pres cri ção quan do o in di ci a -

do ou acu sa do en con trar-se em lu gar in cer to ou não
sa bi do.

§ 3º Na hi pó te se pre vis ta no § 2º des te ar ti go, o
pro ces so cor re rá con tra os de ma is acu sa dos, des -
mem bran do-se em re la ção ao acu sa do re vel.

§ 4º Para os in qué ri tos ad mi nis tra ti vos pen den -
tes ou fa tos já ocor ri dos, os pra zos de pres cri ção pre -
vis tos nes te ar ti go co me ça rão a flu ir a par tir da data
de vi gên cia des ta Lei Com ple men tar.

Art. 59. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos po de rá sus pen der, em qual quer fase, o in qué ri to
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ad mi nis tra ti vo, se o in di ci a do ou acu sa do as si nar ter -
mo de com pro mis so, obri gan do-se a:

I – ces sar a prá ti ca de ati vi da des ou atos con si -
de ra dos ilí ci tos pela res pec ti va en ti da de; e

II – cor ri gir as ir re gu la ri da des apon ta das, in de ni -
zan do os pre ju í zos, na for ma des ta Lei Com ple men -
tar.

§ 1º O ter mo de com pro mis so a que se re fe re
este ar ti go não im por ta rá con fis são quan to à ma té ria
de fato, nem re co nhe ci men to de ili ci tu de da con du ta
ana li sa da.

§ 2º O ter mo de com pro mis so de ve rá ser pu bli -
ca do no Diá rio Ofi ci al da União, dis cri mi nan do o pra -
zo para cum pri men to das obri ga ções even tu al men te
as su mi das, ca rac te ri zan do, o seu ina dim ple men to,
cri me de de so be diên cia, pre vis to no art. 330 do Có di -
go Pe nal.

§ 3º Não cum pri das as obri ga ções no pra zo a
que se re fe re o

§ 2º des te ar ti go, a Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos dará con ti nu i da de ao pro ce di men to ad -
mi nis tra ti vo an te ri or men te sus pen so, para a apli ca -
ção das pe na li da des ca bí ve is.

Art. 60. Se rão con si de ra dos apli ca ção das pe -
na li da des pre vis tas nes ta Lei Com ple men tar o ar re -
pen di men to efi caz e o ar re pen di men to pos te ri or, ou a
cir cuns tân cia de qual quer pes soa, es pon ta ne a men te, 
con fes sar ilí ci to ou pres tar in for ma ções re la ti vas a
sua ma te ri a li da de.

Art. 61. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos re gu la men ta rá, no to can te aos pro ce di men tos a
se rem con du zi dos pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros 
Pri va dos, a apli ca ção das dis po si ções dos arts. 59 e
60 des ta lei com ple men tar.

CAPÍTULO VI
Das Dis po si ções Tran si tó ri as e Fi na is

Art. 62. O Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos ado ta rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para fi xar a
sede da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos em
Bra sí lia, no pra zo má xi mo de dois anos da data da pu -
bli ca ção des ta lei com ple men tar.

Art. 63. É fa cul ta do à Su pe rin ten dên cia de Se -
gu ros Pri va dos, du ran te dois anos, con ta dos da data
da pu bli ca ção des ta lei com ple men tar, pre en cher as
fun ções co mis si o na das cons tan tes de sua es tru tu ra
or ga ni za ci o nal com pes so al es tra nho aos seus qua -
dros, nos li mi tes de qua ren ta por cen to, no pri me i ro
ano, e vin te por cen to, no se gun do.

Art. 64. As or ga ni za ções do mer ca do de se gu ro,
res se gu ro e ca pi ta li za ção e de ma is ins ti tu i ções au to -

ri za das a fun ci o nar pela Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos te rão o pra zo de um ano, a par tir da data
da pu bli ca ção des ta lei com ple men tar, para se adap -
ta rem às suas dis po si ções.

Art. 65. As or ga ni za ções se gu ra do ras e res se -
gu ra do ras e as so ci e da des cor re to ras de se gu ro de -
ve rão ade quar-se ao dis pos to no art. 31, §§ 4º e 5º
des ta lei com ple men tar, no pra zo de cen to e oi ten ta
dias con ta dos a par tir de sua data de vi gên cia.

Art. 66. A par tir do exer cí cio se guin te ao da pu -
bli ca ção des ta lei com ple men tar, será de vi da, se mes -
tral men te, taxa de fis ca li za ção a ser re co lhi da à Su pe -
rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos pe las ins ti tu i ções
sob sua ju ris di ção, se gun do di re tri zes a se rem pe di -
das pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos.

§ 1º Os pa ga men tos das ta xas de fis ca li za ção e
mul tas de vi das à Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos se rão re co lhi dos ao Te sou ro Na ci o nal.

§ 2º O Te sou ro Na ci o nal trans fe ri rá à Su pe rin -
ten dên cia de Se gu ros Pri va dos os re cur sos que lhe
cou be rem até o úl ti mo dia útil do mês sub se qüen te ao 
dos re co lhi men tos de que tra ta o § 1º des te ar ti go.

Art. 67. A Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos in for ma rá às au to ri da des com pe ten tes a ocor rên -
cia de atos ir re gu la res en vol ven do re cur sos pú bli cos
ou ou tras ir re gu la ri da des em área de com pe tên cia de
ór gãos pú bli cos, sem pre que de les ti ver ciên cia no
exer cí cio de suas atri bu i ções, en ca mi nhan do, às
mes mas au to ri da des, os do cu men tos ne ces sá ri os à
apu ra ção ou com pro va ção dos fa tos.

Art. 68. Apli cam-se as dis po si ções do De cre -
to-Lei nº 7.661, de 21 de ju nho de 1945, e da Lei nº
6.024, de 13 de mar ço de 1974, como fon te sub si diá -
ria des ta lei com ple men tar, na qui lo que com ela não
con fli tar.

Art. 69. Re vo ga-se o De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966.

Art. 70. Esta lei com ple men tar en tra rá em vi gor
no ven ta dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Aten den do às dis po si ções do art. 192 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, que tra ta do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci -
o nal, o pre sen te pro je to de lei com ple men tar re gu la -
men ta o Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, que
se com põe do Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos, ór gão nor ma ti vo do sis te ma, da Su pe rin ten dên -
cia de Se gu ros Pri va dos, ór gão de su per vi são e fis ca -
li za ção, e das ins ti tu i ções au to ri za das a re a li zar as
ope ra ções de se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta -
li za ção.
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O pro je to con tém se ten ta ar ti gos or ga ni za dos
em seis ca pí tu los. O Ca pí tu lo I tra ta do Sis te ma Na ci -
o nal de Se gu ros Pri va dos e com põe-se de trin ta e
dois ar ti gos que ins ti tu em o sis te ma, es pe ci fi cam sua
com po si ção e de fi nem os ob je ti vos da po lí ti ca de se -
gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção. O ca pí tu -
lo sub di vi de-se em três se ções.

A Se ção I tra ta do Con se lho Na ci o nal de Se gu -
ros Pri va dos, con ten do seis ar ti gos que se re fe rem à
com po si ção do con se lho, seus ob je ti vos, com pe tên ci -
as e ór gãos au xi li a res.

A Se ção II tra ta da Su pe rin ten dên cia de Se gu -
ros Pri va dos, con ten do onze ar ti gos que es pe ci fi cam
sua or ga ni za ção e de fi nem suas ati vi da des como ór -
gão de su per vi são e fis ca li za ção das ope ra ções de
se gu ros pri va dos, res se gu ros e ca pi ta li za ção.

A Se ção III tra ta do mer ca do de se gu ro, res se -
gu ro e ca pi ta li za ção, con ten do tre ze ar ti gos que re gu -
la men tam a atu a ção das ins ti tu i ções au to ri za das a
ope rar nes se mer ca do.

O Ca pí tu lo II con tém dois ar ti gos que tra tam da
ga ran tia das ope ra ções do mer ca do de se gu ro, res -
se gu ro e ca pi ta li za ção.

O Ca pí tu lo III con tém nove ar ti gos que tra tam do 
si gi lo de da dos nas ope ra ções do mer ca do de se gu ro, 
res se gu ro e ca pi ta li za ção.

O Ca pí tu lo IV con tém nove ar ti gos que tra tam
da in ter ven ção nas ins ti tu i ções que ope ram no mer -
ca do de se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, as sim
como da li qui da ção ju di ci al des sas ins ti tu i ções.

O Ca pi tu lo V con tém nove ar ti gos que tra tam
das pe na li da des apli cá ve is às ins ti tu i ções do mer ca -
do de se gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção, as sim
como a seus ad mi nis tra do res de di re i to ou de fato.

O Ca pí tu lo VI con tém nove ar ti gos que tra tam
das dis po si ções tran si tó ri as e fi na is, re fe rin do-se a si -
tu a ções es pe ci a is a se rem opor tu na men te re sol vi -
das, de ta lhan do nor mas pas sí ve is de se rem apli ca -
das sub si di a ri a men te à lei com ple men tar, sem pre
que com ela não con fli tem, e es pe ci fi can do as cláu su -
las de re vo ga ção e de vi gên cia da lei.

O Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos é, pre -
sen te men te, re gu la do pelo De cre to Lei nº 73, de 21
de no vem bro de 1966, que dis põe so bre o Sis te ma
Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as,
ins tru men to le gal que já pas sou por uma sé rie de al -
te ra ções, em es pe ci al as de ter mi na das pela Lei nº
10.190, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que al te ra dis po -
si ti vos do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de
1966, da Lei nº 6.435, de 15 de ju lho de 1977, e da Lei 

nº 5.627, de 1º de de zem bro de 1970, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, e, ain da as sim, está bas tan te lon ge de
aten der às, ne ces si da des atu a is do mer ca do de se -
gu ros, res se gu ros e ca pi ta li za ção do País. Subs ti -
tuí-lo por uma nova lei que pos sa aten der, mais ade -
qua da men te, a esse mer ca do, é o ob je ti vo pre cí puo
des te pro je to de lei com ple men tar.

Sala das Ses sões, 16 de Se tem bro de 2003. –
Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

CAPÍTULO IV
Do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal

Art. 192. (*) O sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal, es tru -
tu ra do de for ma a pro mo ver o de sen vol vi men to equi li -
bra do do País e a ser vir aos in te res ses da co le ti vi da -
de, será re gu la do em lei com ple men tar, que dis po rá,
in clu si ve, so bre:

I – a au to ri za ção para o fun ci o na men to das ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras, as se gu ra do às ins ti tu i ções ban -
cá ri as ofi ci a is e pri va das aces so a to dos os ins tru -
men tos do mer ca do fi nan ce i ro ban cá rio, sen do ve da -
da a es sas ins ti tu i ções a par ti ci pa ção em ati vi da des
não pre vis tas na au to ri za ção de que tra ta este in ci so;

II – au to ri za ção e fun ci o na men to dos es ta be le -
ci men tos de se gu ro, pre vi dên cia e ca pi ta li za ção, bem
como do ór gão ofi ci al fis ca li za dor e do ór gão ofi ci al
res se gu ra dor;

III – as con di ções para a par ti ci pa ção do ca pi tal
es tran ge i ro nas ins ti tu i ções a que se re fe rem os in ci -
sos an te ri o res, ten do em vis ta, es pe ci al men te:

a)  os in te res ses na ci o na is;
b)  os acor dos in ter na ci o na is;
IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e as atri bu -

i ções do Ban co Cen tral e de ma is ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras pú bli cas e pri va das;

V – os re qui si tos para a de sig na ção de mem -
bros da di re to ria do ban co cen tral e de ma is ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras, bem como seus im pe di men tos após 
o exer cí cio do car go; VI – a cri a ção de fun do ou se gu -
ro, com o ob je ti vo de pro te ger a eco no mia po pu lar,
ga ran tin do cré di tos, apli ca ções e de pó si tos até de ter -
mi na do va lor, ve da da a par ti ci pa ção de re cur sos da
União;

VII – os cri té ri os res tri ti vos da trans fe rên cia de
pou pan ça de re giões com ren da in fe ri or à mé dia na ci -
o nal para ou tras de ma i or de sen vol vi men to;

VIII – o fun ci o na men to das co o pe ra ti vas de cré -
di to e os re qui si tos para que pos sam ter con di ções de
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ope ra ci o na li da de e es tru tu ra ção pró pri as das ins ti tu i -
ções fi nan ce i ras. § 1º A au to ri za ção a que se re fe rem
os in ci sos I e II será ine go ciá vel e in trans fe rí vel, per -
mi ti da a trans mis são do con tro le da pes soa ju rí di ca ti -
tu lar, e con ce di da sem ônus, na for ma da lei do sis te -
ma fi nan ce i ro na ci o nal, a pes soa ju rí di ca cu jos di re to -
res te nham ca pa ci da de téc ni ca e re pu ta ção ili ba da, e
que com pro ve ca pa ci da de eco nô mi ca com pa tí vel
com o em pre en di men to.

§ 2º Os re cur sos fi nan ce i ros re la ti vos a pro gra -
mas e pro je tos de ca rá ter re gi o nal, de res pon sa bi li da -
de da União, se rão de po si ta dos em suas ins ti tu i ções
re gi o na is de cré di to e por elas apli ca dos.

§ 3º As ta xas de ju ros re a is, ne las in clu í das co -
mis sões e qua is quer ou tras re mu ne ra ções di re ta ou
in di re ta men te re fe ri das à con ces são de cré di to, não
po de rão ser su pe ri o res a doze por cen to ao ano; a co -
bran ça aci ma des te li mi te será con ce i tu a da como cri -
me de usu ra, pu ni do, em to das as suas mo da li da des,
nos ter mos que a lei de ter mi nar.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções
de se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o ar ti go 2º do Ato Com ple men tar
nú me ro 23, de 20 de ou tu bro de 1966,

Decreta:

CAPÍTULO I
Intro du ção

Art. 1º To das as ope ra ções de se gu ros pri va dos
re a li za dos no País fi ca rão su bor di na das às dis po si -
ções do pre sen te de cre to-lei.

Art. 2º O con tro le do Esta do se exer ce rá pe los
ór gãos ins ti tu í dos nes te de cre to-lei, no in te res se dos
se gu ra dos e be ne fi ciá ri os dos con tra tos de se gu ro.

Art. 3º Con si de ram-se ope ra ções de se gu ros
pri va dos os se gu ros de co i sas, pes so as, bens, res -
pon sa bi li da des, obri ga ções, di re i tos e ga ran ti as.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam ex clu í dos das dis po si -
ções des te De cre to-lei os se gu ros do âm bi to da Pre vi -
dên cia So ci al, re gi dos pela le gis la ção es pe ci al per ti -
nen te.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 13, de 1996.

Art. 4º Inte gra-se nas ope ra ções de se gu ros pri -
va dos o sis te ma de cos se gu ro, res se gu ro e re tro ces -
são, por for ma a pul ve ri zar os ris cos e for ta le cer as re -
la ções eco nô mi cas do mer ca do.

Art. 5º A po lí ti ca de se gu ros pri va dos ob je ti va rá:

I – Pro mo ver a ex pan são do mer ca do de se gu -
ros e pro pi ci ar con di ções ope ra ci o na is ne ces sá ri as
para sua in te gra ção no pro ces so eco nô mi co e so ci al
do País;

II – Evi tar eva são de di vi sas, pelo equi lí brio do
ba lan ço dos re sul ta dos do in ter câm bio, de ne gó ci os
com o ex te ri or;

III – Fir mar o prin cí pio da re ci pro ci da de em ope -
ra ções de se gu ro, con di ci o nan do a au to ri za ção para
o fun ci o na men to de em pre sas e fir mas es tran ge i ras a 
igual da de de con di ções no país de ori gem;

IV – Pro mo ver o aper fe i ço a men to das So ci e da -
des Se gu ra do ras;

V – Pre ser var a li qui dez e a sol vên cia das So ci e -
da des Se gu ra do ras;

VI – Co or de nar a po lí ti ca de se gu ros com a po lí -
ti ca de in ves ti men tos do Go ver no Fe de ral, ob ser va -
dos os cri té ri os es ta be le ci dos para as po lí ti cas mo ne -
tá ria, cre di tí cia e fis cal.

Art. 6º A co lo ca ção de se gu ros e res se gu ros no
ex te ri or será li mi ta da aos ris cos que não en con trem
co ber tu ra no País ou que não con ve nham aos in te -
res ses na ci o na is.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 7.661,
DE 21 DE JUNHO DE 1945

                   Lei de Fa lên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca , usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta:

LEI DE FALÊNCIAS

TÍTULO I
Da Ca rac te ri za ção e De cla ra ção da Fa lên cia

SECÇÃO PRIMEIRA
Da ca rac te ri za ção da fa lên cia

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

SEÇÃO SEGUNDA
Da Clas si fi ca ção dos Cré di tos

Art. 102. Res sal va da a pre fe rên cia dos cre do res 
por en car gos ou dí vi das da mas sa (art. 124), a clas si -
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fi ca ção dos cré di tos, na fa lên cia, obe de ce à se guin te
or dem:

I – cré di tos com di re i tos re a is de ga ran tia;
II – cré di tos com pri vi lé gio es pe ci al so bre de ter -

mi na dos bens;
III – cré di tos com pri vi lé gio ge ral;
IV – cré di tos qui ro gra fá ri os.
§ 1º Pre fe rem a to dos os cré di tos ad mi ti dos à fa -

lên cia, a in de ni za ção por aci den te do tra ba lho e os
ou tros cré di tos que, por lei es pe ci al, go za rem essa
pri o ri da de.

§ 2º Têm pri vi lé gio es pe ci al:
I – os cré di tos a que o atri bu í rem as leis ci vis e

co mer ci a is, sal vo dis po si ção con trá ria des ta lei;
II – os cré di tos por alu guer do pré dio lo ca do ao

fa li do para seu es ta be le ci men to co mer ci al ou in dus tri -
al, so bre o mo bi liá rio res pec ti vo;

III – os cré di tos a cu jos ti tu la res a lei con fe re o 
di re i to de re ten ção, so bre a co i sa re ti da; o cre dor
goza, ain da, do di re i to de re ten ção so bre os bens
mó ve is que se acha rem em seu po der por con sen -
ti men to do de ve dor, em bo ra não es te ja ven ci da a
dí vi da, sem pre que haja co ne xi da de en tre esta e a
co i sa re ti da, pre su min do-se que tal co ne xi da de,
en tre co mer ci an tes, re sul ta de suas re la ções de
ne gó ci os.

3º Têm pri vi lé gio ge ral:
I – os cré di tos a que o atri bu í rem as leis ci vis e

co mer ci a is, sal vo dis po si ção con trá ri as des ta lei;

II – os cré di tos dos Insti tu tos ou Ca i xas de Apo -
sen ta do ria e Pen sões, pe las con tri bu i ções que o fa li -
do de ver;

III – os cré di tos dos em pre ga dos, em con for mi -
da de com a de ci são que for pro fe ri da na Jus ti ça do
Tra ba lho;

4º São qui ro gra fá ri os os cré di tos que, por esta
lei, ou por lei es pe ci al não en tram nas clas ses I, II e III
des te ar ti go, os sal dos dos cré di tos não co ber tos pelo 
pro du to dos bens vin cu la dos ao seu pa ga men to e o
res tan te de in de ni za ção de vi da aos em pre ga dos.

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

LEI Nº 6.435,  DE 15 DE JULHO DE 1977

Dis põe so bre as en ti da des de pre vi -
dên cia pri va da, 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:

CAPITULO I
Intro du ção

Art. 1º Enti da des de pre vi dên cia pri va da, para
os efe i tos da pre sen te Lei, são as que têm por ob je to
ins ti tu ir pla nos pri va dos de con ces são de pe cú li os ou
de ren das, de be ne fí ci os com ple men ta res ou as se -
me lha dos aos da Pre vi dên cia So ci al, me di an te con tri -
bu i ção de seus par ti ci pan tes, dos res pec ti vos em pre -
ga do res ou de am bos.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, con si -
de ra-se par ti ci pan te o as so ci a do, se gu ra do ou be ne fi -
ciá rio in clu í do nos pla nos a que se re fe re este ar ti go.

Art. 2º A cons ti tu i ção, or ga ni za ção e fun ci o na -
men to de en ti da des de pre vi dên cia pri va da de pen -
dem de pré via au to ri za ção do Go ver no Fe de ral, fi can -
do su bor di na das às dis po si ções da pre sen te lei.

Art. 3º A ação do po der pú bli co será exer ci da
com o ob je ti vo de:

I – pro te ger os in te res ses dos par ti ci pan tes dos
pla nos de be ne fí ci os;

II – de ter mi nar pa drões mí ni mos ade qua dos de
se gu ran ça eco nô mi co-fi nan ce i ra, para pre ser va ção
da li qui dez e da sol vên cia dos pla nos de be ne fí ci os,
iso la da men te, e da en ti da de de pre vi dên cia pri va da,
em seu con jun to;

III – dis ci pli nar a ex pan são dos pla nos de be ne -
fí ci os, pro pi ci an do con di ções para sua in te gra ção no
pro ces so eco nô mi co e so ci al do País;

IV – co or de nar as ati vi da des re gu la das por esta
lei com as po lí ti cas de de sen vol vi men to so ci al e eco -
nô mi co-fi nan ce i ra do Go ver no Fe de ral.

Art. 4º Para os efe i tos da pre sen te lei, as en ti da -
des de pre vi dên cia pri va da são clas si fi ca das:

I – de acor do com a re la ção en tre a en ti da de e
os par ti ci pan tes dos pla nos de be ne fí ci os, em:

a)  fe cha das, quan do aces sí ve is ex clu si va men te 
aos em pre ga dos de uma só em pre sa ou de um gru po
de em pre sas, as qua is, para os efe i tos des ta lei, se -
rão de no mi na das pa tro ci na do ras;

b)  aber tas, as de ma is.

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

LEI Nº 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974

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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CAPÍTULO I
Dis po si ção Pre li mi nar

Art 1º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras pri va das e as
pú bli cas não fe de ra is, as sim como as co o pe ra ti vas
de cré di to, es tão su je i tas, nos ter mos des ta lei, à in -
ter ven ção ou à li qui da ção ex tra ju di ci al, em am bos
os ca sos efe tu a da e de cre ta da pelo Ban co Cen tral
do Bra sil, sem pre ju í zo do dis pos to nos ar ti gos 137
e 138 do De cre to-lei nº 2.627, de 26 de se tem bro de 
1940, ou a fa le ci da, nos ter mos da le gis la ção vi gen -
te.

CAPÍTULO II
Da Inter ven ção e seu Pro ces so

SEÇÃO I
Da Inter ven ção

Art. 2º Far-se-á a in ter ven ção quan do se ve ri fi -
ca rem as se guin tes anor ma li da des nos ne gó ci os so -
ci a is da ins ti tu i ção:

I –- a en ti da de so frer pre ju í zo, de cor ren te da má
ad mi nis tra ção, que su je i te a ris cos os seus cre do res;

II – fo rem ve ri fi ca das re i te ra das in fra ções a dis -
po si ti vos da le gis la ção ban cá ria não re gu la ri za das
após as de ter mi na ções do Ban co Cen tral do Bra sil,
no uso das suas atri bu i ções de fis ca li za ção;

III – na hi pó te se de ocor rer qual quer dos fa tos
men ci o na dos nos ar ti gos 1º e 2º, do De cre to-Lei nº
7.661, de 21 de ju nho de 1945 (lei de fa lên ci as), hou ver 
pos si bi li da de de evi tar-se, a li qui da ção ex tra ju di ci al.

Art 3º A in ter ven ção será de cre ta da ex-of fí cio
pelo Ban co Cen tral do Bra sil, ou por so li ci ta ção dos
ad mi nis tra do res da ins ti tu i ção – se o res pec ti vo es ta -
tu to lhes con fe rir esta com pe tên cia – com in di ca ção
das ca u sas do pe di do, sem pre ju í zo da res pon sa bi li -
da de ci vil e cri mi nal em que in cor re rem os mes mos
ad mi nis tra do res, pela in di ca ção fal sa ou do lo sa.

Art 4º O pe río do da in ter ven ção não ex ce de rá a
seis (6) me ses o qual, por de ci são do Ban co Cen tral
do Bra sil, po de rá ser pror ro ga do uma úni ca vez, até o
má xi mo de ou tros seis (6) me ses.

Art 5º A in ter ven ção será exe cu ta da por in ter -
ven tor no me a do pelo Ban co Cen tral do Bra sil, com
pla nos po de res de ges tão.

Pa rá gra fo úni co. De pen de rão de pré via e ex -
pres sa au to ri za ção do Ban co Cen tral do Bra sil os
atos do in ter ven tor que im pli quem em dis po si ção ou
one ra ção do pa tri mô nio da so ci e da de, ad mis são e
de mis são de pes so al.
....................................................................................

LEI Nº 5.627, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1970

Dis põe so bre ca pi ta is mí ni mos para
as So ci e da des Se gu ra do ras 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 Os ca pi ta is mí ni mos a que se re fe re o art.
32, nº VI, do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de
1966, va ri a rão, para cada ramo, em fun ção das re -
giões em que for di vi di do o País, para efe i to das ope -
ra ções de se gu ro.

§ 1º Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos fi -
xa rá, den tro de 1 (um) ano, os ca pi ta is mí ni mos das
So ci e da des Se gu ra do ras, os qua is de ve rão ser re a li -
za dos no pra zo, de 12 (do ze’) me ses da data da vi -
gên cia da Re so lu ção a res pe i to.

§ 2º A não in te gra li za ção dos ca pi ta is mí ni mos e 
seus au men tos, nos pra zos e con di ções fi xa dos pelo
Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, su je i ta rá a
so ci e da de à pe na li da de pre vis ta no art. 96 do De cre -
to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966.

Art. 2º Os ad mi nis tra do res e con se lhe i ros fis ca is 
das So ci e da des de Se gu ros ou de ca pi ta li za ção, que
en tra rem em re gi me de li qui da ção ex tra ju di ci al com -
pul só ria, fi ca rão com to dos os seus bens in dis po ní ve -
is, não po den do os re fe ri dos bens ser ven di dos, ce di -
dos ou pro me ti dos ven der, ve da da a cons ti tu i ção de
ônus re a is so bre eles.

Pa rá gra fo úni co. A in dis po ni bi li da de de que tra ta 
o pre sen te ar ti go de cor re rá do ato que de cla rar o re gi -
me da li qui da ção ex tra ju di ci al com pul só ria e atin gi rá
to dos aque les que te nham exer ci do as fun ções nos
12 (doze) me ses an te ri o res ao mes mo ato.

Art 3º Os ad mi nis tra do res e con se lhe i ros, cu jos
bens se jam de cla ra dos in dis po ní ve is, so men te po de -
rão au sen tar-se do lu gar da li qui da ção me di an te pré -
via au to ri za ção da Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri -
va dos (SUSEP), aten di do, no que cou ber o dis pos to
no item III, do art. 34, do De cre to-Lei nº 7.661, de 21
de ju nho de 1945.

Art 4º Nas ações ju di ci a is em que as So ci e da -
des de Se gu ros ou de Ca pi ta li za ção, em re gi me de li -
qui da ção ex tra ju di ci al com pul só ria, se jam au to ras,
rés, as sis ten tes ou opo nen tes, a União será sem pre
ci ta da como as sis ten te (art. 125 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral).

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
apli cam-se às ações em cur so, de ven do os res pec ti -
vos pro ces sos ser re me ti dos ex of fí cio à Jus ti ça Fe de -
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ral no pra zo de 30 (trin ta) dias, con ta dos da data em
que for apre sen ta do em ju í zo o pe di do de ci ta ção da
União.

Art. 5º É ve da da a cons ti tu i ção de ar res tos, se -
qües tro e pe nho ras so bre os bens das So ci e da des de 
Se gu ros e Ca pi ta li za ção, em re gi me de li qui da ção ex -
tra ju di ci al com pul só ria.

Art 6º As me di das re fe ri das no ar ti go 5º já au to -
ri za das ou em Cur so à data da en tra da em vi gor des ta 
lei, se rão le van ta das, a re que ri men to da Su sep.

§ 1º As dis po si ções des te ar ti go apli cam-se aos
efe i tos de qual quer na tu re za.

§ 2º São com pe ten tes para de ter mi nar o le van -
ta men to:

a) os Ju í zes e os Pre si den tes de Jun ta de Con ci -
li a ção e Jul ga men to, em re la ção às ações ou exe cu -
ções em an da men to na pri me i ra ins tân cia

b) os Pre si den tes dos Tri bu na is, em re la ção às
ações ou exe cu ções em trân si to nas ins tân ci as su pe -
ri o res.

§ 3º Re ce bi do o re que ri men to da SUSEP, a au -
to ri da de Ju di ci al com pe ten te, no pra zo de 5 (cin co)
dias, or de na rá o le van ta men to da ga ran tia, fa zen do,
quan do se tra tar de imó vel, a ne ces sá ria co mu ni ca -
ção, por ofí cio, ao res pec ti vo Car tó rio do Re gis tro Ge -
ral de Imó ve is.

Art. 7º As con di ções para a pos se e o exer cí cio
de qual quer car go de ad mi nis tra ção das So ci e da des
de Se gu ros e de Ca pi ta li za ção, as sim como para o
exer cí cio de qual quer fun ção em ór gãos con sul ti vos,
fis ca is ou se me lhan tes, se rão es ta be le ci dos pela Su -
pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos, se gun do cri té ri -
os fi xa dos pelo Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos.

Pa rá gra fo úni co. As nor mas a se rem ba i xa das
pela SUSEP se rão apli ca das às atu a is ad mi nis tra -
ções das So ci e da des Se gu ra do ras e de Ca pi ta li za -
ção.

Art. 8º A co bran ça de prê mi os de se gu ros será
fe i ta, obri ga to ri a men te, atra vés de ins ti tu i ção ban cá -
ria, de con for mi da de com as dis po si ções da SUSEP
em con so nân cia com o Ban co Cen tral do Bra sil. 

Pa rá gra fo úni co. A SUSEP po de rá dis pen sar da
co bran ça ban cá ria os prê mi os de va lor igual ou in fe ri -
or a 25% (vin te e cin co por cen to) do ma i or sa lá rio-mí -
ni mo vi gen te no País, bem como os prê mi os de se gu -
ro de vida in di vi du al.

Art. 9º Não se rão con ce di das au to ri za ções para
fun ci o nar às So ci e da des de Se gu ros de cujo ca pi tal
par ti ci pem pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co, em pre -
sas pú bli cas, so ci e da des de eco no mia mis ta ou fun -

da ções vin cu la das ao Po der Pú bli co Fe de ral, es ta du -
al ou mu ni ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Não será igual men te au to ri za -
da a trans fe rên cia do con tro le aci o ná rio das so ci e da -
des de se gu ros às pes so as ju rí di cas in di ca das nes te
ar ti go.

Art. 10. O art. 21 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te pa rá gra fo:

“§ 4º O não re co lhi men to dos prê mi os re ce bi dos 
de se gu ra dos, nos pra zos de vi dos, su je i ta o es ti pu -
lan te à mul ta, im pos ta pela SUSEP, de im por tân cia
igual ao do bro do va lor dos prê mi os por ele re ti dos,
sem pre ju í zo da ação pe nal que cou ber.”

Art 11. Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga dos as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 1º de de zem bro de 1970; 149° da Inde pen -
dên cia e 82° da Re pú bli ca. – EMÍLIO G. MÉDICI –
Alfre do Bu za id – Mar cus Vi ni ci us – Pra ti ne de Mo -
ra es.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                    Có di go Pe nal.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 180 da Cons ti tu i ção, de cre -
ta a se guin te Lei:

PARTE GERAL

TÍTULO I
Da Apli ca ção da Lei Pe nal

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

De so be diên cia
Art. 330 – De so be de cer a or dem le gal de fun ci o -

ná rio pú bli co:
Pena – de ten ção, de 15 (quin ze) dias a 6 (seis)

me ses, e mul ta.
....................................................................................

LEI Nº 10.190, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, da Lei
nº 6.435, de 15 de ju lho de 1977, da Lei nº 
5.627, de 1º de de zem bro de 1970, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 2.069-31, de 2001, que o
Con gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los
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Ma ga lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to
no pa rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mul go a se guin te Lei:

Art. 1º Os arts. 20, 26, 84 e 90 do De cre to-Lei nº
73, de 21 de no vem bro de 1966, pas sam a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 20. ..............................................................

....................................................................................
Pa rá gra fo úni co. Não se apli ca à União a obri ga -

to ri e da de es ta tu í da na alí nea h des te ar ti go.” (NR)
“Art. 26. As so ci e da des se gu ra do ras não po de -

rão re que rer con cor da ta e não es tão su je i tas à fa lên -
cia, sal vo, nes te úl ti mo caso, se de cre ta da a li qui da -
ção ex tra ju di ci al, o ati vo não for su fi ci en te para o pa -
ga men to de pelo me nos a me ta de dos cre do res qui -
ro gra fá ri os, ou quan do hou ver fun da dos in dí ci os da
ocor rên cia de cri me fa li men tar.” (NR)

“Art. 84. ..............................................................
§ 1º O pa tri mô nio lí qui do das so ci e da des se gu -

ra do ras não po de rá ser in fe ri or ao va lor do pas si vo
não ope ra ci o nal, nem ao va lor mí ni mo de cor ren te do
cál cu lo da mar gem de sol vên cia, efe tu a do com base
na re gu la men ta ção ba i xa da pelo CNSP.

§ 2º O pas si vo não ope ra ci o nal será cons ti tu í do
pelo va lor to tal das obri ga ções não co ber tas por bens
ga ran ti do res.

§ 3º As so ci e da des se gu ra do ras de ve rão ade -
quar-se ao dis pos to nes te ar ti go no pra zo de um ano,
pror ro gá vel por igual pe río do e caso a caso, por de ci -
são do CNSP.” (NR)

“Art. 90. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se à in ter ven ção a que

se re fe re este ar ti go o dis pos to nos arts. 55 a 62 da
Lei nº 6.435, de 15 de ju lho de 1977.” (NR)

Art. 2º Fica res ta be le ci do o art. 33 do De cre -
to-Lei nº 73, de 1966, com a se guin te re da ção:

“Art. 33. O CNSP será in te gra do pe los se guin tes 
mem bros:

I – Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, ou seu re pre -
sen tan te;

II – re pre sen tan te do Mi nis té rio da Jus ti ça;
....................................................................................

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre as So ci e da des por
Ações.

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

CAPÍTULO I
Ca rac te rís ti cas e Na tu re za da Com pa nhia

ou So ci e da de Anô ni ma

Ca rac te rís ti cas
Art. 1º A com pa nhia ou so ci e da de anô ni ma terá

o ca pi tal di vi di do em ações, e a res pon sa bi li da de dos
só ci os ou aci o nis tas será li mi ta da ao pre ço de emis -
são das ações subs cri tas ou ad qui ri das.

Obje to So ci al
Art. 2º Pode ser ob je to da com pa nhia qual quer

em pre sa de fim lu cra ti vo, não con trá rio à lei, à or dem
pú bli ca e aos bons cos tu mes.

§ 1º Qu al quer que seja o ob je to, a com pa nhia é
mer can til e se rege pe las leis e usos do co mér cio.

§ 2º O es ta tu to so ci al de fi ni rá o ob je to de modo
pre ci so e com ple to.

§ 3º A com pa nhia pode ter por ob je to par ti ci par
de ou tras so ci e da des; ain da que não pre vis ta no es ta -
tu to, a par ti ci pa ção é fa cul ta da como meio de re a li zar
o ob je to so ci al, ou para be ne fi ci ar-se de in cen ti vos fis -
ca is.

De no mi na ção
Art. 3° A so ci e da de será de sig na da por de no mi -

na ção acom pa nha da das ex pres sões “com pa nhia” ou 
“so ci e da de anô ni ma”, ex pres sas por ex ten so ou abre -
vi a da men te mas ve da da a uti li za ção da pri me i ra ao fi -
nal.

§ 1º O nome do fun da dor, aci o nis ta, ou pes soa
que por qual quer ou tro modo te nha con cor ri do para o
êxi to da em pre sa, po de rá fi gu rar na de no mi na ção.

§ 2º Se a de no mi na ção for idên ti ca ou se me -
lhan te a de com pa nhia já exis ten te, as sis ti rá à pre ju -
di ca da o di re i to de re que rer a mo di fi ca ção, por via ad -
mi nis tra ti va (ar ti go 97) ou em ju í zo, e de man dar as
per das e da nos re sul tan tes.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e Assun tos Eco nô mi cos.)  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390, DE 2003

Dá nova re da ção ao § 1º, Inci so I, e
ao § 2º do art. 2º, da Lei nº 9.424, de 24 de 
de zem bro de 1996, de modo a in clu ir as
pon de ra ções cor res pon den tes à edu ca -
ção es pe ci al e às es co las ru ra is no pro -
ces so de dis tri bu i ção dos re cur sos do
Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men -
to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za -
ção do Ma gis té rio.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  O § 1º Inci so I, e o § 2º do art. 2º da Lei no

9.424, de 24 de de zem bro de 1996, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
§ 1º........................................................
I – as ma trí cu las do en si no fun da men -

tal;
II – . .......................................................
§ 2º A dis tri bu i ção a que se re fe re o

pa rá gra fo an te ri or, a par tir da pu bli ca ção
des ta Lei, de ve rá con si de rar, ain da, a di fe -
ren ci a ção de cus to por alu no, se gun do as
ne ces si da des do aten di men to, ado tan do-se
os se guin tes fa to res de pon de ra ção na me -
to do lo gia de cál cu lo:

I – 2,00 para os alu nos com ne ces si -
da des edu ca ci o na is es pe ci a is;

II – 1,33 para os alu nos re si den tes e
ma tri cu la dos em es co las ru ra is. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, que
dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi -
men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do
Ma gis té rio (Fun def), trou xe avan ços im por tan tes ao
pro ces so de dis tri bu i ção e apli ca ção dos re cur sos
vin cu la dos à edu ca ção, me di an te a sub vin cu la ção
dos re cur sos e cri a ção dos fun dos con tá be is.

De cor ri dos qua se seis anos da im ple men ta ção
do Fun def, per ce be mos ex pres si va evo lu ção na co -
ber tu ra do en si no fun da men tal e re la ti va va lo ri za ção
do seu ma gis té rio, que po de ria ser ma i or, se to dos os
pre fe i tos e go ver na do res ti ves sem apli ca do cor re ta -
men te os re cur sos e se a União ti ves se cum pri do in te -
gral men te a Lei, com ple men tan do os re cur sos para
ga ran tir o va lor mí ni mo por alu no de fi ni do na ci o nal -
men te na apro va ção da Lei 9.424/96.

Po rém, em nos so modo de ver, duas po lí ti cas
per ma ne cem pre ju di ca das pela sis te má ti ca de dis tri -
bu i ção dos re cur sos do en si no fun da men tal: a edu ca -
ção es pe ci al e a edu ca ção no meio ru ral. Da das as
suas es pe ci fi ci da des, per ce be-se que os mes mos re -
cur sos fi nan ce i ros pro du zem uma con di ção mais pre -
cá ria à edu ca ção nes sas duas si tu a ções que exi gem
um in ves ti men to ma i or.

O fa tor de pon de ra ção de 2,0, aqui pro pos to, du -
pli ca o va lor mí ni mo por alu no da edu ca ção es pe ci al,
cri an do con di ções para au men tar a ofer ta e a in clu -
são nes sa mo da li da de de en si no, ao vi a bi li zar o aten -

di men to ade qua do, na me di da em que ga ran te o fi -
nan ci a men to de tur mas com o nú me ro re du zi do de
alu nos e vi a bi li za a con tra ta ção de equi pes mul ti dis ci -
pli na res de pro fis si o na is para o aten di men to das ne -
ces si da des edu ca ci o na is es pe ci a is.

Já o acrés ci mo de 33% no va lor do cus to por
alu no, re si den te e ma tri cu la do em es co la ru ral, tem
como fi na li da de am pli ar a ofer ta do en si no obri ga tó rio 
para as co mu ni da des do meio ru ral vi san do re ver ter o 
con tra di tó rio e per ver so qua dro de ur ba ni za ção da
edu ca ção des ses mo ra do res, in cen ti va da pela equi -
vo ca da ava li a ção de re du ção de cus tos me di an te a
con cen tra ção de alu nos atra vés do trans por te es co lar 
de lon ga dis tân cia para vi a bi li zar tur mas “che i as”,
mes mo im pli can do o trans tor no às cri an ças e ado les -
cen tes que en fren tam trans por tes pre cá ri os em lon -
gos ca mi nhos até a es co la da ci da de mais pró xi ma.
Con si de ran do-se as tur mas não “che i as” e o cus to do
trans por te es co lar ne ces sá rio mes mo que em dis tân -
ci as me no res, a edu ca ção da po pu la ção do meio ru ral 
exi ge, por alu no, um in ves ti men to ma i or. A atu al dis tri -
bu i ção dos re cur sos do FUNDEF que ig no ra esta re a -
li da de pe na li za os Mu ni cí pi os mais po bres das re -
giões agrí co las, si tu a ção que di mi nui a ca pa ci da de de 
in ves ti men tos e de sen vol vi men to dos mes mos, ex clui 
cri an ças da es co la e con tri bui no gra ve pro ces so de
mi gra ção do meio ru ral para o meio ur ba no e das pe -
que nas ci da des para o in cha ço das gran des ci da des.

Por ou tro lado, em nos so modo de en ten der, não 
se jus ti fi ca a uti li za ção de um fa tor de pon de ra ção
para os alu nos da 1ª à 4ª sé ri es in fe ri or ao dos alu nos
da 5ª à 8ª sé ri es. Afi nal, o aten di men to às cri an ças
me no res deve ser fe i to com a for ma ção de tur mas
me no res, para que os pro fes so res te nham con di ções
de al fa be ti zar com qua li da de; da mes ma for ma, o Art.
23 da Lei 9.394/96– LDB, au to ri za a or ga ni za ção da
edu ca ção bá si ca em sé ri es, ci clos e ou tras for mas,
além de re co nhe cer mo da li da des de en si no como a
edu ca ção es pe ci al, com es sas con si de ra ções ava li a -
mos ne ces sá rio uni fi car a con ta gem das ma trí cu las
do en si no fun da men tal nas suas di fe ren tes for mas de
or ga ni za ção e mo da li da des, sem pri vi le gi ar a eta pa fi -
nal ini ci al, ape nas com as di fe ren ci a ções à edu ca ção
es pe ci al e às es co las ru ra is, ob je to des ta pro po si ção.

Assim sen do, su ge ri mos, com o pro je to de lei
que ora apre sen ta mos, fi xar o mes mo va lor do cus to
por alu no de todo o en si no fun da men tal, es ta be le cer
um acrés ci mo de cem por cen to no va lor do cus to por
alu no com ne ces si da des edu ca ci o na is es pe ci a is e de 
trin ta e três por cen to na que le dos alu nos de es co las
ru ra is. Esses per cen tu a is se rão mais ade qua dos para 
fi nan ci ar e ga ran tir a ofer ta dos dois ti pos de aten di -
men to.

Sala das Ses sões, 16 de se tem bro de 2003. –
Ide li Sal vat ti.

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  17 27207    631ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.424. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten -
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na 
for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 Os re cur sos do Fun do se rão apli ca dos na 
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no fun da men -
tal pú bli co, e na va lo ri za ção de seu Ma gis té rio.

§ 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, dar-se-á, en tre o
Go ver no Esta du al e os Go ver nos Mu ni ci pa is, na pro -
por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos anu al men -
te nas es co las ca das tra das das res pec ti vas re des de
en si no, con si de ran do-se para esse fim:

I – as ma trí cu las da 1ª a 8ª sé ri es do en si no fun -
da men tal;

II – (VETADO)
§ 2º A dis tri bu i ção a que se re fe re o pa rá gra fo

an te ri or, a par tir de 1998, de ve rá con si de rar, ain da, a
di fe ren ci a ção de cus to por alu no, se gun do os ní ve is
de en si no e ti pos de es ta be le ci men to, ado tan do-se a
me to do lo gia de cál cu lo e as cor res pon den tes pon de -
ra ções, de acor do com os se guin tes com po nen tes:

I – 1ª a 4ª sé ri es;
II – 5ª a 8ª sé ri es;
III – es ta be le ci men tos de en si no es pe ci al;
IV – es co las ru ra is.
§ 3º Para efe i tos dos cál cu los men ci o na dos no § 

1º, se rão com pu ta das ex clu si va men te as ma trí cu las
do en si no pre sen ci al.

§ 4º O Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to –
MEC re a li za rá, anu al men te, cen so edu ca ci o nal, cu jos 
da dos se rão pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da União e
cons ti tu i rão a base para fi xar a pro por ção pre vis ta no
§ 1º.

§ 5º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí -
pi os po de rão, no pra zo de trin ta dias da pu bli ca ção re -
fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, apre sen tar re cur so para
re ti fi ca ção dos da dos pu bli ca dos.

§ 6º É ve da da a uti li za ção dos re cur sos do Fun -
do como ga ran tia de ope ra ções de cré di to in ter nas e
ex ter nas, con tra í das pe los Go ver nos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ad mi ti -
da so men te sua uti li za ção como con tra par ti da em
ope ra ções que se des ti nem, ex clu si va men te, ao fi -

nan ci a men to de pro je tos e pro gra mas do en si no fun -
da men tal.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi -
cos e Edu ca ção, ca ben do a úl ti ma a de ci -
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 391, DE 2003

Pro í be a pu bli ca ção em jor na is de
anún cio de em pre go, sem a de vi da iden -
ti fi ca ção da em pre sa con tra tan te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam obri ga do as em pre sas in for mar em 

anún ci os clas si fi ca dos ofe re cen do em pre gos, além
do nú me ro de va gas e car go ofe re ci do, os se guin tes
da dos:

I – ra zão so ci al ou nome fan ta sia da em pre sa;
II – en de re ço da em pre sa;
III – ati vi da de da em pre sa; e
IV – res pon sá vel pelo anún cio.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pu bli ca ção de anún ci os clas si fi ca dos em jor -
na is de gran de cir cu la ção é fe i ta, na ma i o ria das ve -
zes, sem in for mar o nome da em pre sa con tra tan te.

Em mu i tos ca sos, ape nas o úme ro da ca i xa pos -
tal é in di ca do, eli mi nan do qual quer pos si bi li da de de
iden ti fi ca ção da ori gem dos em pre gos ofe re ci dos.

Se, por um lado, este pro ce di men to pro te ge a
em pre sa de even tu a is pro ble mas pro vo ca dos pelo
as sé dio de gran de nú me ro de in te res sa dos, por ou tro
lado, es con de mu i tas ve zes ne gó ci os es cu sos. Nes sa 
hi pó te se, aque les que en vi am do cu men ta ção para se
can di da tar ao em pre go fi cam a mer cê de pes so as
ines cru pu lo sas que po dem, in clu si ve, uti li zar in for ma -
ções de cu nho pes so al para ou tros pro pó si tos sem
sua de vi da anuên cia.

Assim sen do, pro cu ra mos com a pro pos ta ora
apre sen ta da tor nar mais trans pa ren te a re la ção en tre
em pre sas con tra tan tes e can di da tos e de ter mi na do
pos to de tra ba lho.

Sala das Ses sões, 16 de se tem bro de 2003. –
Pa u lo Paim.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e Assun tos So ci a is, ca ben do 
a úl ti ma a De ci são Ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL
Nº 392, de 2003

Au to ri za a cri a ção do Pro gra ma de
Apo io aos Pe que nos e Mé di os For ne ce -
do res de Cana-de-açú car – PROAF –
Cana de açú car.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica au to ri za da a cri a ção do Pro gra ma de 

Apo io aos Pe que nos e Mé di os For ne ce do res de
Cana-de-açú car – PROAF – Cana-de-Açú car.

Art. 2º O Pro gra ma terá como ob je ti vos prin ci pa is:
I – as se gu rar in ser ção com pe ti ti va dos pe que -

nos e mé di os for ne ce do res de cana-de-açú car no
mer ca do;

II – am pli ar o aces so dos pe que nos e mé di os
for ne ce do res de cana-de-açú car aos me ca nis mos de
cré di to ban cá rio;

III – de sen vol ver al ter na ti vas de es co a men to e
ar ma ze na men to da pro du ção; 

IV – in cen ti var o as so ci a ti vis mo;
V – pres tar as sis tên cia téc ni ca es pe ci a li za da;
VI – ins ti tu ir e am pli ar o tre i na men to pro fis si o na -

li zan te;
VII – me lho rar as con di ções edu ca ci o na is dos

pe que nos for ne ce do res e de seus de pen den tes.
Pa rá gra fo úni co. As ins ti tu i ções de en si no pro fis -

si o na li zan tes ru ra is e ou tras de as sis tên cia téc ni ca
es pe ci a li za da po de rão fir mar con vê ni os com a União
vi san do ao aten di men to dos ob je ti vos in di ca dos nos
in ci sos V e VI;

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo, por meio de suas
agên ci as ofi ci a is de cré di to, ado ta rá po lí ti ca cre di tí cia
com pa tí vel com os ob je ti vos de li ne a dos no ar ti go an -
te ri or, as ca rac te rís ti cas da cul tu ra e com a Lei de Di -
re tri zes Orça men tá ri as.

§ 1º A con tra ta ção das ope ra ções de cré di to le -
va rá em con si de ra ção, den tre ou tros ele men tos, a
adim plên cia do ple i te an te em ou tros con tra tos de fi -
nan ci a men to agrí co la com re cur sos fe de ra is.

§ 2º Não se rão pas sí ve is de fi nan ci a men to em -
pre en di men tos cuja mão de obra seja ca rac te ri za da
pelo tra ba lho es cra vo ou in fan til, nem os que im pli ca -
rem a de gra da ção do meio am bi en te.

§ 3º As ins ti tu i ções a que re fe re o ca put co la bo -
ra rão na ela bo ra ção de pro je tos que con cor ram para
os pro pó si tos des ta Lei.

Art. 4º As ope ra ções de cré di to se rão efe tu a das
de acor do com as con di ções es ta be le ci das pelo Con -
se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O en qua dra men to no rol de be -
ne fi ciá ri os do Pro gra ma le va rá em con ta a ren da bru -
ta anu al do ple i te an te.

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

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei guar da in te i ra com pa ti -
bi li da de com o dis pos to no ca put do ar ti go 61 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, quan to à ini ci a ti va. Além dis so,
a ma té ria aqui tra ta da, re fe ren te a uma au to ri za ção
para ins ti tu i ção de pro gra ma de in cen ti vo ao seg men -
to da cana-de-açú car, não se in clui en tre os te mas
cons ti tu ci o na is re ser va dos à ini ci a ti va pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, ex plí ci tos no § 1º do ci ta do
ar ti go 61.

O Se tor Su cro al co o le i ro é, sem som bra de dú vi -
das, es tra té gi co para a eco no mia bra si le i ra. Se gun do
da dos do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, es ti ma-se que a
pro du ção bra si le i ra seja da or dem de 330 mi lhões de
to ne la das para a sa fra 2003/2004, o que sig ni fi ca
trans for mar essa ma té ria pri ma em 18 mi lhões de to -
ne la das de açú car e 12,6 bi lhões de li tros de ál co ol.
Tal mag ni tu de nos co lo ca em 1º lu gar mun di al na pro -
du ção de cana-de-açú car.

Ape nas para ilus trar veja-se aqui as inú me ras
uti li za ções da cana-de-açú car; a cana for ne ce de 60 a 
75% de suco doce e po tá vel (ga ra pa ou cal do de
cana), rico em sais mi ne ra is e açú ca res ve ge ta is
como gli co se e sa ca ro se. A eva po ra ção da ga ra pa
for ne ce um me la do ou xa ro pe que, sub me ti do a di fe -
ren tes tra ta men tos, dá os di ver sos ti pos de açú car
en con tra dos no co mér cio: re fi na do, cris tal, mas ca vo,
ra pa du ra, etc. Esta ga ra pa ou suco fer men ta do vai
dar o vi nho que por pro ces so de des ti la ção re sul ta rá
na nos sa fa mo sa cana ou aguar den te ou mes mo o ál -
co ol com bus tí vel, con for me re gu la gem na des ti la ção,
além de di ver sos ou tros com po nen tes. E o ba ga ço re -
sul tan te do es ma ga men to dos col mos para a ob ten -
ção da ga ra pa pode ser apro ve i ta do na fa bri ca ção de
pa pel, pro du zin do pa pel ama re la do ou ró seo, fa cil -
men te bran queá vel. As cin zas des se ba ga ço for ne -
cem ex ce len te adu bo po tás si co-fos fa ta do. Por ou tro
lado, o vi nho to ou vi nha ça, lí qui do que so bra no pro -
ces so de des ti la ção, e que por mu i to tem po era jo ga -
do nos rios e cór re gos, hoje em dia é re a pro ve i ta do
como adu bo na pró pria la vou ra de cana.

A ten dên cia é que o Bra sil pas se a ex por tar os
ex ce den tes para mer ca dos eu ro pe us e ja po ne ses, di -
an te da pro ba bi li da de ele va da de que es ses com pra -
do res uti li zem o ál co ol em mis tu ra com a ga so li na, ten -
do em vis ta a re du ção da emis são de ga ses po lu en tes.

Con for me es tu dos pu bli ca dos pela Esco la Su pe ri -
or de Agri cul tu ra Luis de Qu e i roz – ESALQ, da Uni ver si -
da de de São Pa u lo – USP, as usi nas de cana de açú car, 
fren te às opor tu ni da des do novo mo de lo ener gé ti co bra -
si le i ro, bus cam co mer ci a li zar a ener gia ex ce den te pro -
du zi da a par tir da que i ma do ba ga ço de cana, o qual era 
uti li za do so men te na agro in dús tria. Aná li ses pró pri as
de mons tram que o ba ga ço da cana-de-açú car pode ser 
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uti li za do para di ver sos fins, tais como: ra ção ani mal e
ma té ria-pri ma para a pro du ção de ce lu lo se, pa pel, aglo -
me ra dos e cha pas se me lhan tes à ma de i ra. Con tu do, o
prin ci pal apro ve i ta men to do ba ga ço é na ge ra ção de
ener gia elé tri ca. Cada to ne la da de cana-de-açú car mo í -
da pro duz apro xi ma da men te 260 qui los de ba ga ço,
con si de ran do um teor de fi bra mé dio de 13% e cer ca de
50% de umi da de. Por sua vez, cada qui lo de fi bra seca
pro duz cin co qui los de va por quan do que i ma do.

Esses re sí du os, além de tudo, po dem co la bo rar
enor me men te em ou tras ati vi da des ru ra is. A nos sa pro -
du ção de cana-de-açú car, cul ti va da em cer ca de qua tro
mi lhões de hec ta res, re pre sen ta uma pro du ção de ba ga -
ço da or dem de apro xi ma da men te 100 mi lhões de to ne -
la das. Ape nas com este re sí duo da agro in dús tria pode
se ob ter uma pro du ção ani mal de qua li da de su pe ri or na
mesa dos bra si le i ros. Isto com cer te za aju da ria a mi ni mi -
zar os gra ves pro ble mas de ca rên cia de pro te í nas por
que pas sa a po pu la ção bra si le i ra e mi ni mi zar os pro ble -
mas so ci a is de cor ren tes des ta si tu a ção.

A cana-de-açú car não é um ve ge tal mi la gro so, mas
pos sui ca rac te rís ti cas in co muns. É uma plan ta que con se -
gue cap tar de ma ne i ra ex tre ma men te efi ci en te a ener gia
so lar abun dan te no Bra sil, e trans for mar esta ener gia em di -
ver sos pro du tos. No caso es pe cí fi co de pro du ção de ál co ol
com bus tí vel, tra ta-se de uma al ter na ti va que não só é eco -
nô mi ca e tec ni ca men te viá vel, como tam bém do pon to de
vis ta es tra té gi co per mi te ao Bra sil eco no mi zar na im por ta -
ção de pe tró leo, hoje a um cus to cres cen te no mer ca do in -
ter na ci o nal. Não se quer in si nu ar que o Bra sil de i xe de pro -
du zir ga so li na e seus de ri va dos, para in ves tir no ál co ol. O
que se quer mos trar é que, in ves tin do tam bém no ál co ol
com bus tí vel, in clu si ve em pe que nas e mé di as pro pri e da -
des ru ra is, con se guir-se-á re du zir ou até es tan car o en vio
de pre ci o sas di vi sas ao ex te ri or, ao mes mo tem po ge ran do
um ex ce den te de com bus tí ve is, o que po de rá ser mu i to sa -
lu tar à eco no mia. Sem fa lar que o ál co ol ob ti do na agri cul tu -
ra é uma fon te re no vá vel de ener gia, e que uti li zan do mé to -
dos agro e co ló gi cos de pro du ção, pode ser am bi en tal men te 
re co men dá vel pois tra ta-se de um com bus tí vel com ba i xo
ín di ce de po lu en tes. E sem fa lar na ge ra ção de em pre go e
ren da no meio ru ral, aju dan do a es tan car o êxo do ru ral.

Qu an to ao pe que no pro du tor de cana-de-açú car, as 
po lí ti cas de cré di to de vem con si de rar pri o ri tá ri as as ações
de fi nan ci a men to de suas la vou ras. A pri o ri da de, en tre tan -
to, não é vol ta da para um “as sis ten ci a lis mo” fi nan ce i ro,
mas bus can do uma ma i or in ser ção do pe que no ne gó cio
da cana na ló gi ca do mer ca do com pe ti ti vo. Em 2002, a
son da gem agrí co la da Fun da ção Ge tú lio Var gas iden ti fi -
cou que “ape sar do au men to da me ca ni za ção da agri cul -
tu ra, o pe que no pro pri e tá rio, sem aces so ao cré di to, ain da
ope ra ma nu al men te a plan ta ção, mes mo sen do ela pre -
pa ra da para o uso de má qui nas”. A re fe ri da son da gem

ates tou, ain da, que 72% das pe que nas pro pri e da des (até
100 ha) usam o plan tio ma nu al. Ape sar dis so, 83% das
uni da des têm con di ções de re ce ber me ca ni za ção são
pla nas e sem pe dras. Tudo isso de mons tra a vi a bi li da de
dos pe que nos em pre en di men tos e a ne ces si da de de ma i -
or aces so às li nhas de cré di to ban cá rio.

Num in te res san te ar ti go so bre a pro du ção de
cana-de-açú car da zona da mata per nam bu ca na, os téc -
ni cos Ta les W. Vi tal e Le ni val do M. Melo trou xe ram um
pou co da re a li da de vi vi da pelo pe que no pro du tor. A se -
guir, des ta ca mos al gu mas des sas pas sa gens:

“A gran de ma i o ria des ses pe que nos agri -
cul to res não ar ma ze nam seus pro du tos, ou os
ar ma ze nam de for ma pre cá ria uti li zan do la tas,
tam bo res sa cos ou mes mo, co lo can do-os num 
dos can tos de sala ou de quar to de re si dên ci -
as. A cana-de-açú car fica cor ta da no cam po a
es pe ra de sua re mo ção para a usi na.”

“Dos pe que nos pro du to res en tre vis ta dos, 
74,3% afir ma ram não ob ter ne nhum tipo de
van ta gem do com pra dor. Os pro du to res do
Mu ni cí pio de Se ri nha ém acham que a pre sen -
ça do com pra dor no sí tio sig ni fi ca uma van ta -
gem, jus ti fi ca da por não te rem “con di ções de
le var o pro du to até o co mér cio da ci da de “.

A aten ção do Go ver no Fe de ral aos pe que nos
pro du to res e for ne ce do res da ca de ia da cana-de-açú -
car, por tan to, será de gran de va lia. Diga-se, ade ma is,
que não de fen de mos ope ra ções de cu nho as sis ten ci a -
lis ta. Gos ta ría mos de ver, isso sim, é um di re ci o na men -
to do cré di to pú bli co a em pre en di men tos sim ples mas
efi ci en tes, como a ex pe riên cia dos pe que nos pro du to -
res do li to ral sul ala go a no. No li to ral sul de Ala go as,
uma co o pe ra ti va de no mi na da PINDORAMA, cons ti tu í -
da por pe que nos pro du to res com 1.180 as so ci a dos,
com par ti lham 1.486 lo tes de ter ra – em uma ex ten são
de 32 mil hec ta res e que en vol ve mais de 27 mil pes so -
as – é mo de lo de ge ra ção de em pre go e ren da, re for -
ma agrá ria con so li da da e um for te e or ga ni za do mo vi -
men to as so ci a ti vis ta. De acor do com es ti ma ti vas da
Co o pe ra ti va Pin do ra ma, a des ti la ria, em 2003, deve ba -
ter re cor de na pro du ção de ál co ol ani dro e hi dra ta do,
ul tra pas san do a bar re i ra dos 50 mi lhões de li tros, a ma -
i or dos úl ti mos 20 anos da co o pe ra ti va e no mes mo pa -
ta mar de pro du ção das gran des usi nas ala go a nas.

Pede-se, pois, a apro va ção da ma té ria.
Sala das Ses sões,  16 de se tem bro de 2003. –

Re nan Ca lhe i ros.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va)
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os pro je tos 
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 811, DE 2003

Nos ter mos do in ci so III do art. 335 do Re gi men -
to Inter no, re que i ro so bres ta men to do es tu do das
Emen das da Câ ma ra ao PLS/112/88, que “con ce de
in cen ti vos fis ca is ao em pre ga dor que ad mi tir pes so as 
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e ma i o res de 60 (ses -
sen ta) anos, nas con di ções que es pe ci fi ca” para
aguar dar o re ce bi men to, em bre ve, pelo Se na do, da
Re for ma Tri bu tá ria que se en con tra em fase de vo ta -
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Ses sões,  16 de se tem bro de 2003. –
Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri -
men to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são
com pe ten te para pa re cer, nos ter mos do pa rá gra fo
úni co do art. 335 do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 812, DE 2003

Nos ter mos do in ci so I, do art. 101, do Re gi men to
Inter no, re que i ro que so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
Nº 24, de 2003, que “dis põe so bre o exer cí cio da pro fis -
são de tu ris mó lo go”, seja ou vi da a Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para que se pro nun cie so -
bre a cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do pro je to.

Sala das Ses sões, em 16 de se tem bro de 2003.
– Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri -
men to lido será opor tu na men te in clu í do em Ordem
do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c, XII, do Re gi men to 
Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

Ofi cio nº 22/2003 – GSMALV

Bra sí lia-DF., 16 de se tem bro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Com meus cor di a is cum pri men tos, ve nho in for -

mar a Vos sa Exce len cia que re as su mo, nes ta data, o
man da to par la men tar de Se na do ra da Re pú bli ca.

Res pe i to sa men te, – Ma ria do Car mo Alves.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A pre si dên -
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou o pra zo
para apre sen ta ção de emen das 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, 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.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a

mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 813, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to 
de Lei da Câ ma ra nº035, de 2000, 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.”, 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.

Em 16 de se tem bro de 2003. – Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri -

men to será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.
So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo Sr.

1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI Nº 35, DE 2OO3-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União,
em fa vor dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener -
gia, dos Trans por tes e das Co mu ni ca ções,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$
45.386.099,00, para re for ço de do ta ções
con sig na das na Lei Orça men tá ria vi gen te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da

União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003), em
fa vor dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener gia, dos Trans -
por tes e das Co mu ni ca ções, cré di to su ple men tar no
va lor glo bal de R$ 45.386.099,00 (qua ren ta e cin co
mi lhões, tre zen tos e oi ten ta e seis mil, no ven ta e nove
re a is), para aten der à pro gra ma ção cons tan te 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 de cor re rão 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.
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MENSAGEM Nº 450

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, 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 ao Orça men to Fis cal

da União, em fa vor dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener -
gia, dos Trans por tes e das Co mu ni ca ções, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de R$45.386.099,00, para
re for ço de do ta ções con sig na das na Lei Orça men tá -
ria vi gen te”.

 Bra sí lia, 10 de se tem bro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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Avi so nº 936 – Su par/C. Ci vil.

Bra sí lia, 10 de se tem bro 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 ao Orça men to Fis cal
da Uni do, em fa vor dos Mi nis té ri os de Mi nas e Ener -
gia, dos Trans por tes e das Co mu ni ca ções, cré di to su -
ple men tar no va lor glo bal de R$ 45.386.099,00, para
re for ço de do ta ções con sig na das na Lei Orça men tá -
ria vi gen te”.

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.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

SEÇÃO IV
Das Alte ra ções da Lei Orça men tá ria e da 

Exe cu ção Pro vi só ria do
Pro je to de Lei Orça men tá ria

Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi -
ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de ta -
lha men to es ta be le ci dos na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze -
nas de maio e ou tu bro.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de -
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta Lei,
ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel
de sub tí tu lo.
....................................................................................

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.

Pa rá gra fo úni co. Os Mi nis tros de Esta do do Pla -
ne ja men to, Orça men to e Ges tão e da Fa zen da po de -
rão, por meio de por ta ria in ter mi nis te ri al, ajus tar os
Ane xos II e VI des te De cre to em de cor rên cia dos cré -
di tos adi ci o na is que vi e rem a ser aber tos no exer cí cio
de 2003 à con ta das res pec ti vas fon tes de re cur sos,
des de que não com pro me tam a ob ten ção do su pe rá -
vit pri má rio es ta be le ci do na Lei nº 10.524, de 2002.
....................................................................................

LEI N. 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.

....................................................................................
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 D.O.
03/06/1964)

§ 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
D0 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)
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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)

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe -
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di -
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cré di to
a eles vin cu la das. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren -
ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre -
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên -
cia do exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 03-06-1964)

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du -
zir-se-a a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.(Veto re je i ta do no DO
03-06-1964)

(À Co mis são Mis ta de Pla no, Orça -
men tos – Pú bli cos e Fis ca li za ção)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pro je to
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
tra mi ta ção do Pro je to:

Até  21-9 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;
Até  29-9 – Pra zo fi nal para apre sen ta ção de

emen das;
Até  4-10 – Pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos

das emen das; 
Até  14-10 – Enca mi nha men to do pa re cer fi nal à 

Mesa do Con gres so Na ci o nal.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a

mesa, men sa gem que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

É lida a se guin te

(*)MENSAGEM Nº 107, de 2003-CN (Nº
460/2003, na ori gem), que en ca mi nha nos ter mos do
art. 9º e § 3º do art. 88 da Lei nº 10.707, de 30 de ju lho
de 2003, as in for ma ções com ple men ta res ao Pro je to
de Lei Orça men tá ria para 2004 e o pla no de apli ca ção 
dos re cur sos das agên ci as ofi ci a is de fo men to.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A men sa -
gem que aca ba de ser lida vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

(*) Será pu bli ca da em Su ple men to à pre sen te edi ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on tem o
pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no,
sem que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti do da
apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 221, de
2003 (nº1.907/2002, 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; e 

– 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 nova 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.

Ten do sido apro va das ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Edu ca ção, as ma té ri as vão à pro mul ga -
ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

É o se guin te o tex to fi nal

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 221, DE 2003

Apro va o 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 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,dede 2003. – Osmar Dias,
Pre si den te – Eu rí pe des Ca mar go, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou 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
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apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 36, de 2002, de au to ria do Se na dor Mo re i ra
Men des, 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 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.

Ten do sido apro va da em apre ci a ção ter mi na ti va 
pela Co mis são de Assun tos So ci a is, a ma té ria vai à
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 191, de 2003 (nº
452/2003, na ori gem), de 11 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so 
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor
de até doze mi lhões, cen to e vin te mil dó la res nor -
te-ame ri ca nos, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao fi -
nan ci a men to par ci al do Pro je to de Assis tên cia Téc ni -
ca ao Se tor Elé tri co Bra si le i ro – Estal.

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do -
res ins cri tos.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to, na for ma re gi men tal, a
mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Alva ro Dias, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.) 
– Sr. Pre si den te, tam bém, da mes ma for ma, para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri -
ção pela Li de ran ça do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Se na dor
Pa u lo Paim tam bém está ins cri to para uma co mu ni ca -
ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
João Ca pi be ri be, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí -
nea a do Re gi men to Inter no, V. Exª está com a pa la vra 
nes te mo men to, já em co mum en ten di men to fe i to
com o Se na dor Pa u lo Octa vio.

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, a 5ª Re u nião Mi nis te ri al da
OMC re dun dou em um fra cas so em fun ção da in tran -
si gên cia dos pa í ses ri cos e da in sis tên cia em con ti nu -
a rem se apro pri an do do es for ço co le ti vo e da ri que za
dos pa í ses po bres.

Des ta co a par ti ci pa ção so be ra na e com pe ten te
dos nos sos ne go ci a do res nes sa 5ª Re u nião Mi nis te ri -
al, que cul mi nou em uma gran de uni da de dos pa í ses
do sul, dos pa í ses que, ao lon go da his tó ria, vi ram
suas ri que zas se rem dre na das em uma re la ção de
tro ca, hoje se diz, as si mé tri ca, mas his to ri ca men te
de si gual.

No iní cio do pro ces so de subs ti tu i ção de ex por -
ta ções do Bra sil, que se deu no pe río do de im plan ta -
ção da in dús tria na ci o nal, os bens de ca pi tal e as má -
qui nas ne ces sá ri as para o nos so de sen vol vi men to e
para a pro du ção eram tro ca dos por pro du tos pri má ri -
os, prin ci pal men te o café. A cada ano, pre ci sá va mos
pro du zir mais café para tro car pela mes ma má qui na.
No que diz res pe i to à pro du ção agrí co la, em cin co
anos – pe los idos do iní cio dos anos 50 –, pre ci sá va -
mos du pli car o nú me ro de sa cas de café para tro car
pelo mes mo tra tor. Isso se per pe tu ou nas re la ções
nor te/sul, nas re la ções dos pa í ses de sen vol vi dos
com os pa í ses em de sen vol vi men to. 

Nes sa 5ª re u nião mi nis te ri al, es ta be le ceu-se
uma uni da de só li da, um blo co for ta le ci do pela ne ces -
si da de dos po vos dos pa í ses em de sen vol vi men to de
es ta be le cer uma ne go ci a ção com so be ra nia e com
in clu são so ci al. E aí ti ve mos uma re cu sa ter mi nan te
da União Eu ro péia e dos Esta dos Uni dos em re la ção
a uma agri cul tu ra jus ta, uma ne go ci a ção em que nós,
do sul, pa í ses em de sen vol vi men to, pu dés se mos co -
lo car nos gran des mer ca dos con su mi do res pro du tos
de sen vol vi dos com gran de com pe ti ti vi da de. Não foi
pos sí vel, por que os ame ri ca nos, prin ci pal men te os
eu ro pe us, que ri am co lo car em dis cus são in ves ti men -
tos, com pras go ver na men ta is, ser vi ços, ou seja,
avan çar cada vez mais uma re la ção de si gual em re la -
ção aos nos sos mer ca dos. Mas a re a ção dos pa í ses
po bres foi de ci si va, e isso foi um mar co his tó ri co na
re la ção nor te/sul. E o Bra sil, por in ter mé dio do Sr. Mi -
nis tro Cel so Amo rim, teve um de sem pe nho so be ra no. 
S. Exª con du ziu as ne go ci a ções com com pe tên cia e
ha bi li da de, in ver ten do as re la ções...

Se na dor Ney Su as su na, se a Mesa nos per mi tir, 
con ce de rei o apar te a V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª ain -
da tem tem po e pode con ce der. Por isso, eu es ta va
pre o cu pa do em pe dir logo.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Eu con sul to se é per mi ti do apar te no ho rá rio da Li de -
ran ça.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se é ho rá -
rio de Li de ran ça... Des cul pe-me. Pen sei que V. Exª
es ti ves se usan do da pa la vra como ora dor.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Eu agra de ce ria imen sa men te o seu apar te, por que o
tema é fun da men tal para a so ci e da de bra si le i ra.

Os pa í ses po bres in ver te ram a agen da, le van do
pro pos tas cla ras para os pa í ses ri cos, que re cu a ram
e não ace i ta ram ne go ci ar. Por tan to, nes ta opor tu ni da -
de, nes te mo men to his tó ri co que es ta mos vi ven do,
es ta mos na ofen si va.

Como eu não po de ria fa lar ape nas das ques -
tões glo ba is, dos mer ca dos glo ba is, em 30 se gun dos, 
lem bro aqui que o meu Esta do fica lá onde co me ça o
Bra sil, no Oi a po que. Esti ve no sá ba do no Oi a po que,
fron te i ra com a re gião gui a na, re gião da Fran ça e,
con se qüen te men te, da União Eu ro péia. Aque la lo ca -
li da de é um pon to de in ter sec ção no pro ces so de ne -
go ci a ção de mer ca dos com a União Eu ro péia.

Peço pro vi dên ci as ao Mi nis tro da Jus ti ça e ao
Pre si den te Lula, para que acu da aque la co mu ni da de
que no iní cio des te ano foi no tí cia, por que a BR-156,
que nos in ter li ga com o Nor te fi cou blo que a da, e um
bo ti jão de gás che gou a cus tar até R$80,00.

Nes te mo men to, a re a li da de é tris te para os mo -
ra do res do ex tre mo nor te des te País, lá onde co me ça
o Bra sil. Há uma ca rên cia, uma au sên cia qua se com -
ple ta de Po der Pú bli co e, ali, há vi o lên cia, dro gas,
pros ti tu i ção e di fi cul da des de in fra-es tru tu ra – está
fal tan do ener gia e água –, e a po pu la ção está pra ti ca -
men te sub me ti da ao mais cru el dos aban do nos.

Faço um ape lo ao nos so Pre si den te, para que
con si de re o Mu ni cí pio do Oi a po que como in ter fa ce
en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia, ten do como vi zi -
nha a re gião gui a na. Por tan to, aqui vai meu ape lo,
pois os mo ra do res lo ca is, lá do Mu ni cí pio do Oi a po -
que, pre ci sam de so cor ro ur gen te.

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. 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. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço que V. Exª me ins cre va tam bém como
Lí der pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra, como Lí der do PSDB, ao Se na dor
Arthur Vir gí lio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na, hoje, com o má xi mo
de se re ni da de que me pos sa ocor rer, para dis cu tir de -
ta lhes em tor no da re u nião do Con se lho de Po lí ti ca
Mo ne tá ria. Ama nhã, te re mos cer ta men te o anún cio
do mais do que pos sí vel,do pro vá vel re ba i xa men to da 
taxa Se lic. Evi den te men te, o Co pom é in de pen den te
para es co lher a taxa ou até para man ter tudo como
está.

Qu e ro im pri mir o má xi mo de tran qüi li da de a
esta fala por per ce ber que não é uma fala de Opo si -
ção con tra Go ver no.É uma fala de bra si le i ro que ren do 
o me lhor para o seu País. Em con tras te com a sua cla -
u di can te ad mi nis tra ção, o Go ver no tem fe i to um bom
tra ba lho na área ma cro e co nô mi ca, li de ra do pelo Mi -
nis tro Anto nio Pa loc ci, e tem tudo para re ba i xar, em
pelo me nos três pon tos per cen tu a is – ou seja, de 22
para 19% –, a taxa bá si ca de ju ros da eco no mia bra si -
le i ra.Mas ain da as sim,  ain da te re mos ju ros re a is in -
su por tá ve is do pon to de vis ta da pers pec ti va do cres -
ci men to eco nô mi co em ta xas sig ni fi ca ti vas, ra zoá ve -
is, po si ti vas. Não é ne nhum mar de ro sas. Se for para
19 pon tos – a in fla ção, gra ças a Deus, está ca den te –, 
nós te mos ta xas de ju ros re a is al tís si mas, in su por tá -
ve is, im pen sá ve is do pon to de vis ta de quem faz em -
pre sa, de quem gera em pre go, de quem toca o
dia-a-dia da eco no mia.

Se não acon te ce nada de er ra do – e não há
nada de er ra do no ce ná rio in ter na ci o nal –, po de ría -
mos pen sar em algo em tor no de 14% de ju ros no mi -
na is em de zem bro, o que sig ni fi ca ria al gu ma co i sa
como 8% de ju ros re a is, taxa ain da bem mais alta do
que a dos pa í ses pa re ci dos com o Bra sil, a co me çar
pelo Mé xi co, que tem ido tão bem em sua eco no mia,
a par tir das suas úl ti mas de ci sões.

De se jo o má xi mo de lu ci dez aos mem bros do
Co pom, res pe i tan do a sua de ci são, por que res pe i to a
idéia de que o Ban co Cen tral deva ser in de pen den te e 
au tô no mo na sua to ma da de de ci sões, es pe ro que
ama nhã pos sa mos co me mo rar a in je ção de oti mis mo 
na eco no mia, a par tir do es ta be le ci men to de uma
taxa Se lic de 19 pon tos, pelo me nos. Se qui se rem co -
lo car em 18, Se na dor Ney Su as su na, pode. Não sou a 
fa vor de que se exa ge re além dis so, até por que é fun -
da men tal se man ter – e aí está cer to o Mi nis tro Pa loc -
ci – a idéia do gra du a lis mo. No en tan to, en ga na-se S.
Exª e se en ga na ria o Co pom se ima gi nas se que gra -
du a lis mo é 1%, 1,5%, ou 2% – 3% é gra du a lis mo, sim.
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Não se tra ta de ne nhum cho que he te ro do xo, e
aí que ro ma ni fes tar meu de sa cor do com as de cla ra -
ções do Vice-Pre si den te José Alen car, por en ten der
que não ca re ce mos de ne nhum cho que he te ro do xo.
Te mos de per sis tir na idéia do res pe i to à Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, na idéia do res pe i to à po lí ti ca de 
me tas de in fla ção, ao câm bio flu tu an te e à ver da de
ad mi nis tra ti va bá si ca de que qual quer país sé rio tem
de gas tar me nos do que ar re ca da. Des se modo, a
cons tru ção de su pe rá vits pri má ri os, que aju da a di mi -
nu ir a con ta ju ros – isso tudo é mu i to im por tan te re al -
men te. E é por aí que o Bra sil deve tra fe gar nes se
cam po.

De se jo, por tan to, que o Co pom de ci da li vre e lu -
ci da men te, para que pos sa mos ver al gum oti mis mo
ser in je ta do em uma eco no mia que hoje se mar ca por
que das mais drás ti cas de pro du ção in dus tri al, de em -
pre go no co mér cio, e pelo de sem pre go. Há mu i to
tem po, não se vê algo tão gri tan te!

Assim, é hora da re a ção. É hora de o Pre si den te
Lula pi sar mais o ter re no duro e des con for tá vel da re -
a li da de. A eco no mia real está pa ra da. O Bra sil está
es pe ran do, a ver na vi os, que as co i sas acon te çam,
para que se in si nue a pers pec ti va da re to ma da do
cres ci men to. Ima gi nar que, au to ma ti ca men te, ha ve rá
cres ci men to sig ni fi ca ti vo no ano que vem não é ver -
da de. É pre ci so to mar me di das ago ra, por que elas
de mo ram de seis a nove me ses para ma tu rar. Se me
dis se rem que, no ano que vem, a eco no mia bra si le i ra
cres ce rá 3%, isso me pa re ce pos sí vel; to da via, mais
de 3% vai pres si o nar a pre cá ria in fra-es tru tu ra com
que con ta o País, pres si o nan do – quem sabe – a pró -
pria in fla ção.

No en tan to, 3% em re la ção a esse nada de hoje
é pou co mais do que nada. O gran de gar ga lo se ria sa -
ber o que a eco no mia cres ce ria em 2005, por que aí
te ria de cres cer algo sig ni fi ca ti vo em cima dos 3% de
cres ci men to de 2004 em re la ção a 2003. Ou seja, não 
é nada; não dá, se quer, para re cep ci o nar os jo vens
que che gam ao mer ca do de tra ba lho; não dá para co -
me çar a li qui dar os es to ques an ti gos de de sem pre ga -
dos, nes sa ro ti na la men tá vel de um país que, por um
lado é obri ga do a aper fe i ço ar suas tec no lo gi as, pou -
pan do mão-de-obra, e, por ou tro, não tem con se gui do 
cres cer a ta xas sig ni fi ca ti vas e ra zoá ve is, que co me -
cem a eli mi nar o de sem pre go an ti go e não per mi tir
de sem pre go novo. Essa se ria uma taxa aci ma de 4%,
numa eco no mia como a bra si le i ra, em um país que
con ta com algo em tor no de 1,4% de in cre men to po -
pu la ci o nal anu al.

Por tan to, aqui vai a pa la vra do Lí der de um Par ti -
do de Opo si ção, o PSDB, para di zer que, nes te mo -

men to, nes te dia exa ta men te, pro po nho uma tré gua
aqui, para que o Co pom de ci da li vre, so be ra na e lu ci -
da men te a res pe i to do que pos sa ser me lhor para o
País. Tor ço para que o Go ver no acre di te no úni co as -
pec to bom que tem fun ci o na do nes te Go ver no: pre ci -
sa men te a sua po lí ti ca ma cro e co nô mi ca.

A eco no mia está pa ra da no mi cro, a ad mi nis tra -
ção está sem des lan char, mas o Go ver no tem sido, a
meu ver, bas tan te pru den te e bas tan te con fiá vel sob o 
pon to de vis ta ma cro e co nô mi co. Por isso, ele pode
per fe i ta men te ou sar: re ba i xar a taxa de ju ros Se lic
para 19%, o que ain da é mu i to, pois é mais do que a
mé dia do tem po pas sa do; é mais do que era a taxa do
Go ver no Fer nan do Hen ri que quan do Lula co me çou a
cres cer e co me çou a ha ver aqui lo que cha mo de “Ris -
co PT”, “Ris co Lula”. E a de te ri o ra ção dos fun da men -
tos da eco no mia bra si le i ra co me çou em fun ção exa ta -
men te da pers pec ti va da vi tó ria ele i to ral que se de se -
nha va.

Por tan to, boa sor te ao Co pom, boa sor te ao
Pre si den te Hen ri que Me i rel les, do Ban co Cen tral. De -
se jo, sin ce ra men te, que este País acre di te que re al -
men te pode ba i xar, pelo me nos em três pon tos, a sua
taxa Se lic, para que pos sa mos pen sar em um 2004
me nos ruim, por que 2003 está sen do aquém do so frí -
vel, está sen do mais do que che io de di fi cul da des e
de obs tá cu los para o povo bra si le i ro, para os em pre -
sá ri os, para to dos aque les que de pen dem do tra ba -
lho, do em pre go, da pro du ção e da cren ça.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Sr. Ruy Antô nio Ne ves Pi nhe i ro de
Vas con cel los era o nos so Emba i xa dor na Tu ní sia e já
es ta va sen do trans fe ri do para as su mir o pos to na Ho -
lan da.

Fa zen do os pre pa ra ti vos para o 7 de Se tem bro,
ele, que ti nha uma sa ú de ex cep ci o nal men te boa, teve 
um in far to ful mi nan te e mor reu – o que é um fato na tu -
ral, nor mal, pois to dos so mos mor ta is.

Ele es ta va pres tan do ser vi ço em um país dis -
tan te, um país pe que no. E a sur pre sa co me çou a par -
tir daí. Em pri me i ro lu gar, ve ri fi quem as Srªs e os Srs.
Se na do res o ta ma nho da nota que o Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res e a Asso ci a ção co lo ca ram: me -
nos de um po le gar. Isso por que o Mi nis té rio está sem
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di nhe i ro. Em se gun do lu gar, foi o Go ver no da Tu ní sia
quem pro vi den ci ou e pa gou o tras la do. Para nós, em -
bo ra seja hon ro so, foi uma ver go nha, pois não tí nha -
mos di nhe i ro su fi ci en te para isso. Em ter ce i ro lu gar,
para re ce ber o cor po do Emba i xa dor do Bra sil na Tu -
ní sia, só es ta vam o Emba i xa dor da Tu ní sia no Bra sil e 
os fa mi li a res. O en ter ro, quem teve que pa gar foi a
pró pria fa mí lia, o que tam bém não é nor mal.  Ele só
re ce beu as ho me na gens de vi das, com uma sal va de
ti ros, na Tu ní sia. Por fim, ape nas o Mi nis tro José Vi e -
gas Fi lho es te ve pre sen te ao en ter ro, e não por ser
au to ri da de do Go ver no, mas por ser ami go de in fân -
cia. Nin guém mais.

Por essa ra zão, por se tra tar de um ho mem que
ser via em um país dis tan te e que pres ta va ser vi ços à
Re pú bli ca de ma ne i ra efi ci en te, tan to que já ha via
sido trans fe ri do para um pos to me lhor, cre io que o Se -
na do não se pode fur tar a fa zer uma ho me na gem, ao
me nos para que a fa mí lia não guar de a má goa do
não-re co nhe ci men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vejo au to -
ri da des des lo ca rem-se para vi si tar pri si o ne i ros, mem -
bros de qua dri lhas ar ma das que pra ti cam di ver sos ti -
pos de ilí ci tos, mu i tas ve zes uti li zan do até aviões do
Go ver no. No en tan to, para um fun ci o ná rio que está
tra ba lhan do nos con fins da Áfri ca, re pre sen tan do
bem o Bra sil, não ti ve mos a mes ma ati tu de. Não é
por que o Ita ma raty não que i ra, mas por que não re ce -
beu um or ça men to que lhe per mi ta pres tar as de vi das 
ho me na gens.

Era esta a mi nha co lo ca ção.
Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que vo tem

fa vo ra vel men te ao re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So bre

a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio, Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 814, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Emba -
i xa dor Ruy Ne ves Pi nhe i ro de Vas con cel los, em Tu -
nis, no dia 7-9-2003.

a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe -
sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia e ao
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res.

Sala das Ses sões,  16 de se tem bo de 2003. –
Ney Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Em
vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Há

ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,

Se na dor Pa u lo Octá vio.
V. Exª dis põe de até 20 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, Se na dor He rá cli to For tes, es ta va ou vin do 
com aten ção o pro nun ci a men to do Lí der Arthur Vir gí -
lio, que fa la va so bre o cres ci men to e o de sen vol vi -
men to do País.

Enten do que to dos que re mos exa ta men te a ge -
ra ção de em pre gos, o cres ci men to, uma po lí ti ca de -
sen vol vi men tis ta. Por pen sar as sim, que ro co mu ni car
a esta Casa que es ti ve na úl ti ma sex ta-fe i ra, dia 12,
acom pa nha do do Se na dor Ma gui to Vi le la, re pre sen -
tan te do povo de Go iás, do Se na dor Val mir Ama ral,
re pre sen tan do o Pre si den te José Sar ney, do Se na dor 
Eu rí pe des Ca mar go, re pre sen tan do o Par ti do dos
Tra ba lha do res, en fim, es ti ve mos jun tos em Ja taí,
onde foi ina u gu ra do o Me mo ri al JK.

Pude acom pa nhar o imen so pres tí gio que o Se -
na dor Ma gui to Vi le la, fi lho de Ja taí, ex-Go ver na dor de 
Esta do, goza na ci da de de Ja taí. Lá fo mos re ce bi dos
pelo Pre fe i to Hum ber to Fre i tas Ma cha do, jo vem e
pro mis sor po lí ti co, di nâ mi co, em pre en de dor, as sim
como é o ilus tre Se na dor Ma gui to Vi le la.

Sr. Pre si den te, que ro di zer que as ge ra ções fu -
tu ras – e isto é im por tan te – te rão, ago ra, uma re fe -
rên cia na que la ci da de, que é a ma dri nha de Bra sí lia,
pois ali ocor reu, há 48 anos, a fa mo sa per gun ta, ou -
sa da e pro vo ca ti va, ao en tão can di da to a Pre si den te,
Jus ce li no Ku bits chek, fe i ta por um jo vem du ran te um
co mí cio em um gal pão. O co mí cio foi trans fe ri do para
um gal pão por que es ta va cho ven do. Du ran te o co mí -
cio, o can di da to Jus ce li no Ku bits chek abriu a pa la vra
para que os pre sen tes pu des sem fa zer per gun tas,
ado tan do o es ti lo ame ri ca no, já em 1955, em abril, no
iní cio da cam pa nha, no pri me i ro co mí cio. Foi, en tão,
que o jo vem To ni qui nho, che io de co ra gem, mas tre -
men do nas ba ses, fez a fa mo sa per gun ta: se o can di -
da to iria res pe i tar a Cons ti tu i ção bra si le i ra e trans fe rir
a Ca pi tal do Bra sil do li to ral para o in te ri or.

Tal vez mo vi do por uma ins pi ra ção di vi na, JK
pen sou – não es ta va en tre as suas me tas a cri a ção
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de uma nova ca pi tal para o País – e, aben ço a do, res -
pon deu que sim, que iria res pe i tar a Cons ti tu i ção bra -
si le i ra e cons tru ir uma nova Ca pi tal para to dos os bra -
si le i ros. 

Ima gi nem a per ple xi da de das pes so as pre sen -
tes, ima gi nem a per ple xi da de da equi pe do en tão
can di da to em as su mir um com pro mis so no pri me i ro
co mí cio, em uma ci da de que ti nha 20 mil ha bi tan tes,
um com pro mis so que re al men te se ria, como foi, o
mais sé rio de to dos os com pro mis sos en tre tan tas
me tas que o Pre si den te ti nha en tão apre sen ta do ao
País.

E lá em Ja taí, nós, Se na do res, re pre sen tan do
esta Casa, ao lado de Ma gui to Vi le la, do Pre fe i to
Hum ber to, de ex-go ver na do res, de li de ran ças po lí ti -
cas da ci da de, ti ve mos o pri vi lé gio de ina u gu rar o Me -
mo ri al JK, uma gran de ho me na gem ao Bra sil, uma
gran de ho me na gem a Jus ce li no Ku bits chek, uma ho -
me na gem do povo de Ja taí às no vas ge ra ções, por -
que se rão as no vas ge ra ções que vão co nhe cer uma
fase bo ni ta da His tó ria po lí ti ca bra si le i ra. São as no -
vas ge ra ções que vão se ins pi rar no exem plo de Jus -
ce li no e cons tru ir um Bra sil me lhor. 

Por isso, no mo men to em que o Bra sil tan to pre -
ci sa de he róis, de lí de res, de re fe rên ci as para os jo -
vens, que ro de i xar re gis tra do aqui, nos Ana is do Se -
na do Fe de ral, o agra de ci men to do povo de Bra sí lia,
que tam bém se sen tiu ho me na ge a do ao ver par te da
His tó ria da cons tru ção da ci da de re tra ta da no Me mo -
ri al. E, por si nal, o Me mo ri al é uma obra ar qui te tô ni ca
mu i to bo ni ta, cons tru í da num par que eco ló gi co de 10
hec ta res, com um gran de lago, cha ma do Par que JK.
É uma obra re al men te dig na de gran des ci da des
como Ja taí. 

De i xo aqui re gis tra do, em meu nome, em nome
dos Se na do res de Bra sí lia, Eu rí pe des Ca mar go e
Val mir Ama ral, em nome da Ban ca da de Bra sí lia, em
nome da ci da de, em nome da fa mí lia Ku bits chek, Se -
na dor Ma gui to Vi le la, os me lho res agra de ci men tos
pela sen si bi li da de de V. Exª, do Pre fe i to e da Câ ma ra
Le gis la ti va de Ja taí, pela ini ci a ti va e pela bela ce ri mô -
nia de ina u gu ra ção. A ci da de pra ti ca men te pa rou e as 
pes so as mais sim ples es ta vam ali ho me na ge an do
JK. Foi uma ce ri mô nia ines que cí vel, como ra ra men te
se vê no ce ná rio po lí ti co bra si le i ro, que con tou com a
par ti ci pa ção de to dos os par ti dos po lí ti cos, to dos os
lí de res mu ni ci pa is, es ta du a is e toda a so ci e da de. 

A par tir de 12 de se tem bro de 2003, Ja taí e Bra -
sí lia tor nam-se mais ir mãs, ci da des-ir mãs, com ide a is 
se me lhan tes. Ja taí é uma das ci da des que mais cres -
cem e se de sen vol vem no País, gran de ce le i ro do

Cen tro-Oes te bra si le i ro e com o com pro mis so de
cons tru ir uma nova ge ra ção de ja ta i en ses. 

Por isso, em nome da fa mí lia Ku bits chek, de i xo
aqui re gis tra dos os sin ce ros agra de ci men tos ao povo
de Ja taí, ao seu Pre fe i to e ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
que sem pre foi um in cen ti va dor do res ga te da me mó -
ria do ex-Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
ma i or pra zer, con ce do um apar te ao ilus tre Pre si den -
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor 
Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, sabe por que ouso apar teá-lo? Por que 
que ro de i xar pa ten te a do aqui que a de mo cra cia re al -
men te vale a pena. Vale a pena ver, de po is de mu i tos
anos, o ges to de um Mu ni cí pio bra si le i ro – hoje, Ja taí
é uma ci da de mé dia, mas ima gi nem o que era an tes
–- pres tan do um tri bu to àque le que, no meu en ten di -
men to, foi o gran de Pre si den te do Bra sil, o ho mem
que in te ri o ri zou o País, que, da qui do Pla nal to Cen -
tral, de mons trou a sua fé in que bran tá vel nos des ti nos
da nos sa Pá tria. Re lem bro ain da o ges to au da ci o so
da que le mo ra dor de Ja taí que pro vo cou o Pre si den te.
E o ges to bo ni to do Pre si den te, pois, hoje, mu i ta gen -
te vai ao pa lan que, pro me te e não hon ra seus com -
pro mis sos. Se na dor Pa u lo Octá vio, nin guém acre di ta -
va que Jus ce li no iria cum prir a pro mes sa que fez ao
res pon der àque le ci da dão em Ja taí, de que, se ele i to,
cons tru i ria a Ca pi tal do Bra sil no pla nal to go i a no. Foi a 
pro mes sa mais di fí cil que um ho mem pú bli co já cum -
priu. Mas va leu a pena. Está aí Bra sí lia e o Bra sil tem
seus olhos vol ta dos para o in te ri or. Va leu o ges to éti co 
de Jus ce li no Ku bits chek e o ges to au da ci o so de
quem pro vo cou a pro mes sa. Cre io que a His tó ria do
Bra sil não vai re gis trar nem o fato de uma pro mes sa
como essa ter sido cum pri da, por que, re al men te, era
uma au dá cia mu i to gran de con cre ti zar aque la pro -
mes sa de cons tru ir Bra sí lia. Fico fe liz, Se na dor Ma -
gui to Vi le la, pelo acon te ci do na ci da de que lhe ser viu
de ber ço, que con tou com a sua par ti ci pa ção e a de
au to ri da des de lá e acre di to de todo o povo go i a no.
Pa ra béns a V. Exª tam bém, Se na dor Pa u lo Octá vio
que está na tri bu na re gis tran do nos Ana is des ta Casa
o fe i to de Ja taí e re lem bran do ao País a pro mes sa
cum pri da de um ho mem, um gran de Pre si den te que
foi Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agra de -
ço seu apar te, Se na dor Ra mez Te bet. Suas pa la vras
ini ci a is fo ram mu i to sá bi as. A de mo cra cia tem essa
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be le za de, por meio do diá lo go e da li ber da de, tor nar
pos sí vel que um ho mem sim ples pos sa ser ou vi do e
mu dar um País. O que ocor reu em Ja taí sig ni fi cou a
mu dan ça do Bra sil: uma per gun ta de um jo vem es tu -
dan te de 18 anos a um can di da to a Pre si den te da Re -
pú bli ca. É um fato iné di to na his tó ria po lí ti ca bra si le i ra
e um fato que, com cer te za, to dos nós, Se na dor Ra -
mez Te bet, te mos que ter sem pre em men te.

Mu i tas ve zes, das pes so as mais sim ples, to ma -
mos os gran des en si na men tos e a nos sa gran de ori -
en ta ção po lí ti ca.

Con ce do, com o ma i or pra zer, um apar te ao Se -
na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Pa u lo Octá vio, Ja taí e toda a gen te ja ta i en se fi ca ram
ex tre ma men te hon ra das com a pre sen ça de V. Exª,
do Se na dor Val mir Ama ral, do Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go e, prin ci pal men te, da sua es po sa Anna
Chris ti na Ku bits chek, que, sem dú vi da, abri lhan tou
mu i to aque la so le ni da de. Gos ta ria de di zer ao Se na -
dor Ra mez Te bet e a toda Casa que foi in te res san te o
ce ná rio da ina u gu ra ção. Esta vam pre sen tes o ex-Go -
ver na dor de Go iás da épo ca, Dr. José Fe li ci a no Fer re -
i ra; o ex-Pre fe i to, Ve re a do res da épo ca, in clu si ve Dr.
Anto nio So a res Ged da, com qua se 100 anos de ida -
de; a an fi triã de JK, D. Síl via Car va lho; as sim como to -
das as pes so as que in flu en ci a ram a vin da de JK. Foi
exi bi do um ví deo com o tes te mu nho de to das elas, in -
clu si ve do To ni qui nho, aque le que fez a cé le bre per -
gun ta a JK. Um ou tro de ta lhe in te res san te: na ina u gu -
ra ção do Par que Eco ló gi co JK, dias an tes da ina u gu -
ra ção do Me mo ri al, viu-se a ma i or mo vi men ta ção de
pes so as em toda a his tó ria de Ja taí, ha via mais de 30
mil pes so as. Na ina u gu ra ção do Me mo ri al JK, o mo vi -
men to foi bas tan te gran de, com a pre sen ça de mu i tos
po pu la res, mas, na ina u gu ra ção do Par que Eco ló gi co
JK, a mo vi men ta ção foi ain da ma i or, tal vez pro por ci o -
nal men te até ma i or do que o cé le bre co mí cio de JK
na ci da de no dia 04 de abril de 1955. Ja taí está hon ra -
da, dig ni fi ca da e agra de ci da ao Se na dor Pa u lo Octá -
vio e a Anna Chris ti na Ku bits chek, que foi tão as se di -
a da quan to seu avô e fi cou até tar de da no i te dan do
au tó gra fos e re ce ben do pes so as gen til men te. De for -
ma que a nos sa ci da de, por in ter mé dio de seu Pre fe i -
to, Hum ber to Ma cha do, do seu vice, Fer nan do, seus
ve re a do res e de toda a co mu ni da de, agra de ce o ges -
to ca ri nho so de V. Exª, de sua es po sa e dos Se na do -
res Val mir Ama ral e Eu rí pe des Ca mar go. Mu i to obri -
ga do.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Pa ra -
béns, Ma gui to! Pa ra béns, Ja taí! O Bra sil ga nha um

par que e um mu seu em ho me na gem a um gran de es -
ta dis ta. 

E, ago ra, Sr. Pre si den te, en cer ra mos nos sa ma -
ni fes ta ção so bre essa gran de ho me na gem ao Pre si -
den te Jus ce li no para abor dar ou tro as sun to: a re for -
ma da Pre vi dên cia. 

O povo bra si le i ro vive, hoje, um mo men to de
gran de ex pec ta ti va com re la ção aos des ti nos que po -
de rá to mar o pro ces so de re for ma de nos so sis te ma
pre vi den ciá rio en ca mi nha do pelo Go ver no Fe de ral e
apro va do com uma cer ta agi li da de, um cer to aço da -
men to pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

Por isso, o Se na do Fe de ral tem hoje di an te de si
a res pon sa bi li da de de apri mo rar a pro pos ta, apro ve i -
tan do-a em seus pon tos po si ti vos apro va dos na Câ -
ma ra e es co i man do suas im per fe i ções, a par tir de
uma vi são so ci al que vejo cada dia mais pre sen te nas
dis cus sões em tor no dela.

Com pe te ago ra a nós, Se na do res, a ta re fa de
apre sen tar su ges tões viá ve is, que, por um lado, man -
te nham a ope ra ci o na li da de da pro pos ta ori gi nal, sem
con tu do im por sa cri fí ci os in sus ten tá ve is nem pu nir a
clas se dos ser vi do res pú bli cos ou dos seus atu a is
ina ti vos, os qua is não de vem ser res pon sa bi li za dos
pelo de se qui lí brio cons tan te que vem ocor ren do, ao
lon go dos su ces si vos go ver nos, nas con tas da Se gu -
ri da de So ci al, ou mes mo per mi tin do que ile ga li da des
já apon ta das pelo Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral per ma ne çam in to cá ve is por mero ex ces so de 
zelo para com a agi li da de ex ces si va que bus ca im por
a sua tra mi ta ção.

De ve mos, por tan to, es tar aten tos à es tre i ta ob -
ser vân cia da es tru tu ra ju rí di ca e dos pres su pos tos
bá si cos do nos so or de na men to cons ti tu ci o nal, de
modo a não fe rir di re i tos ad qui ri dos ou aten tar con tra
di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

Para tan to, im põe-se a co o pe ra ção, a cri a ti vi da -
de e o es pí ri to pú bli co, den tro dos li mi tes de ter mi na -
dos en tre o ide al e o pos sí vel, para os qua is os de ba -
tes re a li za dos até o mo men to têm sido fun da men ta is
para, ao mes mo tem po, de mons trar os equí vo cos
exis ten tes na PEC nº 67 e ain da com pro var que há al -
ter na ti vas cri a ti vas e ne ces sá ri as para a sua ade qua -
ção à nos sa re a li da de so ci al, sem que isso in vi a bi li ze
o seu viés me ra men te fis cal.

Estou cer to de que to dos os no bres Se na do res
que dão luz a esta Casa es tão de bru çan do suas aten -
ções à cri te ri o sa aná li se da ma té ria, para que, jun tos,
pos sa mos en con trar as so lu ções mais ade qua das,
ra zão de já te rem sido apre sen ta das mais de 200
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emen das na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia do Se na do Fe de ral.

Como re sul ta do da aus cul ta a di ver sos seg men -
tos re pre sen ta ti vos da so ci e da de, bem as sim das
duas au diên ci as pú bli cas já re a li za das, das qua is ve -
nho par ti ci pan do ati va men te, bem como em res pos -
tas a jus tís si mas re i vin di ca ções a mim en ca mi nha das 
por ex pres si vas en ti da des de clas se, apre sen tei
emen das à PEC nº 67, se gu ro de que so men te por
meio do am plo re e xa me da pro pos ta ori gi nal e do seu
exa us ti vo de ba te é que po de re mos ofe re cer ao povo
bra si le i ro a en ge nha ria e o ins tru men tal ne ces sá ri os
a sa tis fa zer a de man da pre vi den ciá ria do Bra sil, sem
ví ci os de le ga li da de, sem so bres sal tos po lí ti cos, sem
ris cos à se gu ran ça ju rí di co-ins ti tu ci o nal e, prin ci pal -
men te, sem aban do nar mos o nor te so ci al que a ma té -
ria nos im põe como re fle xão obri ga tó ria.

O âm bi to de nos sas prin ci pa is pre o cu pa ções,
ra zão das emen das apre sen ta das, en vol ve por emi -
nen te men te in dis pen sá ve is como ob je to de cor re ção
à de fe sa pela não-ta xa ção dos apo sen ta dos; a ma nu -
ten ção das nor mas es tru tu ra is do ser vi ço pú bli co e do 
di re i to ad qui ri do; o igual tra ta men to para ser vi do res
que se en con tram em idên ti ca si tu a ção; a ir re du ti bi li -
da de dos be ne fí ci os; a ado ção do cri té rio pro rata
tem po re para as re gras de tran si ção; a re je i ção do
sub te to tri plo para os go ver nos es ta du a is; a ob ser -
vân cia, nas re gras de tran si ção, das si tu a ções es pe -
ci a is como, por exem plo, a ati vi da de dos po li ci a is em
cujo tra ta men to pre vi den ciá rio se deve con tem plar as
con di ções de ris co à sa ú de e à in te gri da de fí si ca.

Além des sas ques tões, jul guei ain da opor tu no
pro por o au men to do li mi te má xi mo de ida de para a
apo sen ta do ria com pul só ria, de 70 para 75 anos, dos
ser vi do res pú bli cos em ge ral, uma vez que es tu dos
ci en tí fi cos de mons tram que a ex pec ta ti va de vida do
bra si le i ro vem au men tan do a cada dia. Ade ma is, há
que se fa zer jus ti ça com aque les que, em ple no vi gor
fí si co e men tal, são obri ga dos a se apo sen tar. Qu e re -
mos com isso evi tar que exem pla res e efi ci en tes ser -
vi do res pú bli cos fi quem im pos si bi li ta dos de tra ba lhar,
não im pe din do, to da via, que aque les que de se jem o
fa çam. 

Por acre di tar ser igual men te opor tu no, pro po -
nho tam bém que se  pro ce da a um re cen se a men to
pre vi den ciá rio a cada cin co anos, para acom pa nha -
men to e ava li a ção da di nâ mi ca das ques tões re la ti vas 
à Pre vi dên cia So ci al, prin ci pal men te como ins tru -
men to pre ven ti vo e cor re ti vo das inú me ras fra u des
de tec ta das. O go ver no e a so ci e da de po de rão as sim
dis por de da dos e in for ma ções es ta tís ti cas sem pre
atu a li za das para, tem pes ti va men te, pro por cor re ção

de rumo no sis te ma e im pe dir a san gria dos re cur sos
da pre vi dên cia por fal ta de con tro le per ma nen te e
tem pes ti vo. 

Entre tan to, a meu ver, a mais im por tan te das
emen das que apre sen to diz res pe i to à vin cu la ção de
re cur sos. Esta é, no meu en ten di men to, a ques tão nu -
cle ar a ser en fren ta da: im pe dir o des vio de re cur sos.
Esta, afi nal, tem sido a ra zão de nos en con tra mos
nes ta di fí cil si tu a ção em que o di nhe i ro da pre vi dên cia 
foi sen do gas to, ao lon go dos su ces si vos go ver nos,
com ou tras fi na li da des.

O ob je ti vo des sa nos sa emen da é tor nar obri ga -
tó rio que os re cur sos ar re ca da dos pela Se gu ri da de
So ci al se jam des ti na dos ex clu si va men te a cum prir os
co man dos cons ti tu ci o na is de di ca dos a essa mes ma
Se gu ri da de So ci al, sem ne nhu ma pos si bi li da de de
des vio, ban de i ra que já foi por di ver sas ve zes des fral -
da da pelo pró prio Par ti do dos Tra ba lha do res.

A des pe i to de com pre en der mos as di fi cul da des
de or dem ope ra ci o nal e dos li mi tes do pon to de vis ta
or ça men tá rio, acre di ta mos ser im pe ri o so que ado te -
mos um mo de lo que leve em con ta o prin cí pio da vin -
cu la ção pre ten di da por essa emen da, pon do fim de fi -
ni ti vo ao de ba te em tor no de qua is são e quan to são
os re cur sos da se gu ri da de so ci al.

Para o aten di men to de um elen co de di re i tos tão 
vas tos, com ações am bi ci o sas nas áre as de sa ú de,
pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al, faz-se in dis pen sá vel
o es ta be le ci men to de me ca nis mos que ga ran tam à
so ci e da de que os re cur sos não se rão des vi a dos.

Na mo da li da de em que o or ça men to hoje se
apre sen ta, é im pos sí vel sa ber que par ce la dos re -
cur sos re fe ren tes à ru bri ca de “Re mu ne ra ção das
Dis po ni bi li da des do Te sou ro Na ci o nal” tem ori gem
na re mu ne ra ção de re cur sos de fon tes da Se gu ri da -
de ou de ou tras ver bas a ela des ti na das, o que in vi -
a bi li za sa ber mos se os re cur sos alo ca dos são ou
não su fi ci en tes.

Com a emen da por nós apre sen ta da, al me ja -
mos con tri bu ir para a cor re ção des ta gra ve in cer te za,
com pa ti bi li zan do as sim o dis po si ti vo emen da do com
o me ca nis mo per se gui do pelo le gis la dor cons ti tu ci o -
nal, no que con cer ne ao es ta be le ci men to de po lí ti cas
de ajus te fis cal que não sa cri fi quem as áre as so ci al -
men te sen sí ve is.

É inad mis sí vel ain da que o Go ver no – e nes te
pon to faço um ape lo tam bém aos Lí de res da base –
não se mos tre sen sí vel, por exem plo, em dar um tra ta -
men to di fe ren ci a do aos ser vi do res aco me ti dos de do -
en ças gra ves ou mes mo àque les que atin jam o li mi te
da ida de da apo sen ta do ria com pul só ria. É o lado so -
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ci al da re for ma que pre ci sa aflo rar nas dis cus sões
con du zi das pelo Se na do Fe de ral, e que te mos pro cu -
ra do fa zer eco ao lado de ou tros par la men ta res, re sul -
tan do, in clu si ve, na re a li za ção de au diên cia pú bli ca
no âm bi to da Co mis são de Assun tos So ci a is, que jul -
go in dis pen sá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos a
obri ga ção de cor res pon der às ex pec ta ti vas que nos -
so ele i to ra do em nós de po si tou. Não po de mos nos
omi tir a nos sa ta re fa es sen ci al de bem le gis lar. O mo -
men to pre sen te re quer um de ti do exa me de to das es -
tas ques tões e de mu i tas ou tras que de cer to ad vi rão
das en ri que ce do ras su ges tões que os no bres co le -
gas ha ve rão de for mu lar.

Man ten do-se as me di das acer ta das con ti das no 
tex to apro va do pela Câ ma ra e ba nin do-se dele as im -
pro pri e da des que ame a cem as ga ran ti as pa cí fi cas
dos di re i tos dos nos sos ir mãos, com jus ti ça e res pe i -
to, es tou cer to de que en con tra re mos a for mu la ção
ide al.

Assim, no exer cí cio de nos sas in de le gá ve is
prer ro ga ti vas le gis la ti vas, com o apo io da so ci e da de
ci vil e a im pres cin dí vel fle xi bi li da de do Exe cu ti vo, nes -
sa sen sí vel cir cuns tân cia, che ga re mos, sem aço da -
men to, a uma pro pos ta fi nal que re al men te re fli ta o
de se jo na ci o nal.

Sr. Pre si den te, agra de ço pela to le rân cia do tem -
po ex ce di do.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Octá -
vio, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio, 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) – O tema
de V. Exª foi mu i to im por tan te, Se na dor.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet,
pela Li de ran ça do PMDB. De acor do com o art. 14, in -
ci so II, alí nea a, V. Exª tem cin co mi nu tos para fa zer
uma co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na do Se na do, nes tes
cin co mi nu tos que te nho, para fa zer um ape lo a fa vor
das pe que nas e mi cro em pre sas, a fa vor do se tor pro -
du ti vo do Bra sil e a fa vor do con tri bu in te. 

As úl ti mas re u niões do Co pom fo ram alen ta do -
ras, ten do em vis ta a que da nas ta xas de ju ros, que,
por de ci são des se ór gão da área eco nô mi ca, vêm ba -
i xan do. Para a re u nião de hoje, anun cia-se que as ta -
xas de ju ros vão ba i xar de 2 a 2,5 pon tos per cen tu a is.

Por tan to, exis te a de ci são de um ór gão da área eco -
nô mi ca, que tem que fa vo re cer o se tor pro du ti vo do
Bra sil, o con tri bu in te e a so ci e da de. No en tan to, isso
não está ocor ren do, o que ca u sa per ple xi da de. Di zem 
que as ta xas de ju ros es tão ca in do, mas o che que es -
pe ci al tem uma taxa de ju ros de 172% ao ano, Sr. Pre -
si den te e Srªs e Srs. Se na do res! É mu i ta co i sa! Por
que os ju ros não ba i xam na pon ta para aque les que
de les pre ci sam? Ca u sa es pé cie uma in da ga ção
como esta fe i ta da tri bu na do Se na do Fe de ral, mas é
pre ci so fazê-la! Tan to que, re cen te men te, o Go ver no,
a fim de co lo car di nhe i ro em cir cu la ção, en ten deu de
re du zir o com pul só rio que os ban cos são obri ga dos a
re co lher à dis po si ção do Ban co Cen tral de 60% para
45%. Qual foi o ob je ti vo do Go ver no? Per mi tir que os
ban cos te nham re cur sos para in je tar na eco no mia –
esse o ob je ti vo do Go ver no – e, con se qüen te men te,
ge rar de sen vol vi men to, que ge ra rá con su mo e aque -
ci men to do mer ca do, di mi nu in do, as sim, o nú me ro de
de sem pre gos exis ten tes em nos so País. Essa me di -
da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ve lou-se
inó cua, sem va lor. E ago ra, com as su ces si vas que -
das dos ju ros, tem acon te ci do a mes ma co i sa para o
to ma dor, para o agri cul tor, para o co mer ci an te, para
os pe que nos e mé di os em pre sá ri os, para o in dus tri al, 
ou seja, os ju ros não ba i xam. O Go ver no pre ci sa en -
trar em en ten di men to, ur gen te men te, com o se tor fi -
nan ce i ro, com o se tor ban cá rio, no sen ti do de es ta be -
le cer re gras para que o povo não seja as fi xi a do por ta -
xas de ju ros que são as ma i o res do mun do, como é
pú bli co e no tó rio, como é in ter na ci o nal men te re co -
nhe ci do. Isso é fun da men tal, por que es ta mos as sis -
tin do a uma es tag na ção do pro ces so eco nô mi co bra -
si le i ro. O de sem pre go não di mi nui, o con su mo está
ca in do, a área in dus tri al está de i xan do de pro du zir. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, ao fa lar pela Li de ran ça
do PMDB – sei que o meu tem po é cur to, por que, se -
gun do o Re gi men to, te nho o pra zo re gi men tal de cin -
co mi nu tos e en ten do que devo res pe i tá-lo –, que ro
de i xar esse ape lo, in clu si ve para que se evi te essa
con tra di ção, essa es pe cu la ção, uma vez que o mi cro
e o pe que no em pre sá rio, o to ma dor, o da pon ta,
ques ti o nam de que adi an tou o Co pom ba i xar os ju ros
se, nos ban cos, os ju ros es tão do mes mo je i to. Isso
re dun dou em quê? Em que aju dou a so ci e da de bra si -
le i ra?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so
que o Mi nis tro da Fa zen da en tre em en ten di men to
com o se tor ban cá rio para que a que da nas ta xas de
ju ros te nha re fle xos lá em ba i xo, ou seja, no co mér cio,
na in dús tria, na agri cul tu ra e prin ci pal men te para o
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pe que no e mé dio em pre sá rio, res pon sá ve is por 48%
da ge ra ção de em pre gos nes te País.

Era o ape lo que, des ta tri bu na, eu de se ja va for -
mu lar.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do 

a V. Exª.
Com a pa la vra, a Se na do ra Lú cia Vâ nia, por

ces são do Se na dor Ma gui to Vi le la.
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, de po is de mais de
25 anos de vida pú bli ca, de di ca dos prin ci pal men te às
ca u sas so ci a is, com par ti lhan do com po pu la ções ca -
ren tes de suas lu tas e es pe ran ças, ima gi na va já es tar, 
de cer to modo, va ci na da con tra fa tos que pu des sem
me cho car.

Mas a re por ta gem pu bli ca da pelo Cor re io Bra -
zi li en se, no úl ti mo dia 15, so bre o es tu pro e as sas si -
na to de uma me ni na de ape nas sete anos, con se guiu
me de i xar re vol ta da e in dig na da.

A pe que na Emily, cuja foto foi es tam pa da pelo
jor nal, mo ra va em um bar ra co no Novo Gama, pe ri fe -
ria da ca pi tal da Re pú bli ca. Ela es ta va so zi nha em
casa na no i te em que o na mo ra do da mãe a es tu prou
e ma tou.

Esse caso de vi o lên cia se xu al den tro de casa
não pode ser ape nas mais um a se so mar às es ta tís ti -
cas e às inú me ras re por ta gens pu bli ca das nos jor na is 
de Go iás, de Bra sí lia e de ou tras ca pi ta is. Deve, sim,
ser vir de si nal de aler ta e de to na dor de ações ur gen -
tes para de ter a es ca la da da vi o lên cia con tra nos sas
cri an ças, que vem se agra van do.

E digo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, com a pre o cu pa ção de quem tem em mãos um
re la tó rio so bre re u nião re a li za da no dia 11 de fe ve re i -
ro des te ano. Foi nes sa data que o Mi nis tro da Jus ti ça, 
Már cio Tho maz Bas tos, com pro me teu-se com um
pro je to ar ti cu la do com os de ma is mi nis té ri os para ba -
nir do Bra sil a vi o lên cia e a ex plo ra ção se xu al con tra
me no res em, no má xi mo, um ou dois anos.

Par ti ci pa ram da re u nião seis mi nis tros e três se -
cre tá ri os de Esta do. Ao fi nal, fi cou de fi ni do que um
pro je to in te gra do de ve ria ser pos to em prá ti ca o mais
ra pi da men te pos sí vel para aten der de ter mi na ção do
Pre si den te Lula de que a ação ti ves se pra zo mar ca do
para er ra di car tal man cha do Bra sil.

Pois bem: sete me ses já se pas sa ram.
E o que vi mos, re al men te, ser co lo ca do em prá -

ti ca?

Se gun do re por ta gens pu bli ca das na im pren sa,
o Mi nis té rio da Edu ca ção com pro me teu-se a lan çar,
ain da este mês, um guia para pro fes so res do en si no
fun da men tal e mé dio. A pro pos ta é que eles se ca pa -
ci tem para ori en tar, iden ti fi car e no ti fi car ca sos sus pe -
i tos ou con fir ma dos de maus tra tos con tra seus alu -
nos.

No en tan to, se rão ape nas três mil exem pla res a
se rem dis tri bu í dos para todo o País, com 55 mi lhões
de alu nos!

O pró prio Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu -
ar que, na re u nião de 11 de fe ve re i ro, afir mou que iria
con cen trar par te dos re cur sos dos pro gra mas Bol -
sa-Esco la e de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til
(PETI) para o aten di men to às cri an ças ví ti mas da ex -
plo ra ção se xu al e suas fa mí li as.

Na ver da de, o PETI – Pro gra ma de Erra di ca ção
do Tra ba lho Infan til, que con ta va com uma tra je tó ria
bem su ce di da, teve, nes ses me ses, seus re cur sos di -
mi nu í dos, obri gan do me ni nos e me ni nas a vol tar a
tra ba lhar, como já de nun ci ei mais de uma vez des ta
tri bu na.

Vol tan do à re u nião de 11 de fe ve re i ro, o Mi nis tro
da Cul tu ra, Gil ber to Gil, tam bém se com pro me teu a
mo bi li zar os me i os de co mu ni ca ção para par ti ci pa -
rem ati va men te em cam pa nha de cons ci en ti za ção
so bre vi o lên cia e ex plo ra ção se xu al de me no res.

O mes mo com pro mis so as su mi do pelo Mi nis tro
do Tra ba lho, Ja ques Wag ner. S. Exª co lo cou a es tru tu -
ra das De le ga ci as Re gi o na is do Tra ba lho à dis po si -
ção, para aju dar a fis ca li zar es ta be le ci men tos onde
ocor re a ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen -
tes. Se gun do afir mou, o tra ba lho co me ça ria no Car -
na val e se ria man ti do per ma nen te men te. Vou so li ci tar 
in for ma ções dos dois Mi nis té ri os so bre es sas ações.

Da mes ma for ma, gos ta ria de ter aces so ao ba -
lan ço das ações anun ci a das na épo ca pelo Mi nis tro
do Tu ris mo, Wal fri do Ma res Guia. S. Exª pro pôs, além
de uma cam pa nha du ran te o Car na val, para a qual
dis pu nha de R$800 mil, um pro gra ma de ações pre -
ven ti vas de cri mes con tra a in fân cia e a ado les cên cia, 
com as so ci a ções de ho téis, ba res e res ta u ran tes, o
Gru po Se ve ri a no Ri be i ro, a Va rig e a TAM. Tam bém
pro pôs uma gran de mo bi li za ção, com a par ti ci pa ção
da Po lí cia Fe de ral, da Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, das
Po lí ci as Esta du a is e da Inter pol, para in te grar o ma -
pe a men to das prin ci pa is ro tas de trá fi co de se res hu -
ma nos.

A Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher
co lo cou, na que la opor tu ni da de, a rede dos con se lhos 
es ta du a is e mu ni ci pa is dos di re i tos da mu lher à dis po -
si ção da luta con tra a ex plo ra ção se xu al de me no res.
Hou ve avan ços?
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Na épo ca, o Se cre tá rio de Esta do dos Di re i tos
Hu ma nos, Nil má rio Mi ran da, pro pôs o uso de es ta tís -
ti cas so bre as ro tas de ex plo ra ção se xu al, e de ou tras
in for ma ções da so ci e da de ci vil, na mon ta gem de um
ban co de da dos na ci o nal so bre o tema. O que já foi fe -
i to nes se sen ti do? 

E o que avan çou, nas in ten ções do Se cre tá rio
Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, Luiz Edu ar do So a -
res, de in cor po rar, aos pla nos es ta du a is de se gu ran -
ça pú bli ca, uma sé rie de me di das de com ba te à ex -
plo ra ção se xu al? E quan to ao pra zo dado pela Se cre -
ta ria para que os Esta dos apre sen tas sem seus pla -
nos ao Go ver no Fe de ral? O que foi fe i to?

Ain da há sete me ses, o Di re tor-Ge ral da Po lí cia
Fe de ral, Pa u lo La cer da, pro me tia cri ar um nú cleo,
den tro da Po lí cia Fe de ral, para tra ba lhar ex clu si va -
men te na ques tão da ex plo ra ção se xu al in fan to-ju ve -
nil. Isso foi fe i to?

Por fim, a Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral fi cou de
mon tar uma cen tral te le fô ni ca ex clu si va para re ce ber
de nún ci as de trá fi co de me ni nas e me ni nos para ex -
plo ra ção se xu al nas es tra das bra si le i ras. Qu a is fo ram
os re sul ta dos?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de tudo o
que foi dito e pro me ti do, ig no ra mos o que hou ve de
con cre to. 

Além das gui as para os pro fes so res, que o Mi -
nis té rio da Edu ca ção vai dis tri bu ir, te mos in for ma ção
de que a Pe tro brás – que par ti ci pa do Pro gra ma
Fome Zero – pre ten de in cen ti var mo to ris tas de ca mi -
nhão a de nun ci ar abu sos con tra cri an ças, seja na for -
ma de pros ti tu i ção seja na for ma de tra ba lho in fan til.

Afo ra es sas duas ini ci a ti vas, não se vis lum bra,
na área do Go ver no, nada mais con sis ten te para im -
pe dir que ca sos como o da pe que na Emily, do Novo
Gama, tor nem a ocor rer.

Mais gra ve é o que po de mos de du zir da no tí cia
de 12 de agos to da Agên cia ANDI. Diz a ma té ria:

Pela pri me i ra vez na His tó ria do País,
o com ba te ao abu so se xu al in fan to-ju ve nil
está nas pri o ri da des do Go ver no Fe de ral. O
pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da 
Sil va, de ter mi nou um es for ço de to dos os
ór gãos de seu go ver no para aca bar com o
pro ble ma. Um dos pri me i ros re sul ta dos foi a 
cri a ção de uma co mis são in ter mi nis te ri al
para dar apo io ao Nú cleo de Explo ra ção Se -
xu al, ór gão es tru tu ra do den tro do Mi nis té rio
da Jus ti ça. O gru po en vol ve 19 áre as da
União, en tre mi nis té ri os, se cre ta ri as e po lí ci -
as, além de 10 par ce i ros na ci o na is e in ter -
na ci o na is. Embo ra o co man do do pro ces so
de com ba te à vi o lên cia se xu al es te ja com o

Go ver no Fe de ral, a exe cu ção ope ra ci o nal
do mes mo ca be rá aos es ta dos e mu ni cí pi -
os.

Se gun do a co or de na do ra do Co mi tê Na ci o nal
de Com ba te à Vi o lên cia Se xu al, Ne i de Cas ta nha, o
de sa fio se ria con ven cer Go ver na do res e Pre fe i tos a
as su mi rem essa ques tão como pri o ri da de, des ti nan -
do re cur sos nos or ça men tos, es ta be le cen do me tas
nos pla nos de go ver no, con vo can do a so ci e da de or -
ga ni za da como par ce i ra efe ti va para ope ra ci o na li zar
as ações.

Ora, se nho res, de vol ver, cin co me ses de po is,
aos Esta dos e Mu ni cí pi os, a res pon sa bi li da de que o
Go ver no Fe de ral, por de ci são do Pre si den te, avo cou
para si em fe ve re i ro, não con tri bui para o en fren ta -
men to do pro ble ma.

Re u niões e dis cur sos se su ce de ram en quan to
au men tam os ca sos de vi o lên cia e di mi nu em os re -
cur sos em áre as vi ta is, que vi nham re ce ben do a de vi -
da aten ção do Go ver no an te ri or.

Um exem plo é o Pro gra ma Sen ti ne la, que aten -
de cri an ças e ado les cen tes em si tu a ção de vi o lên cia,
ex ten si vo a suas fa mí li as, cri a do pelo Go ver no an te ri -
or. Ele não teve sua atu a ção am pli a da em 2003. E os
nú me ros apre sen ta dos pelo Mi nis té rio da Assis tên cia 
So ci al são re fe ren tes à atu a ção do pro gra ma em
2002, sem am pli a ção nes te ano.

É pre ci so que to das as ini ci a ti vas elen ca das pe -
los Mi nis tros e Se cre tá ri os de Esta do sa i am do pa pel
o quan to an tes, se o Mi nis té rio da Jus ti ça es ti ver re al -
men te de ci di do a er ra di car a vi o lên cia se xu al con tra
cri an ças em, no má xi mo, dois anos.

Antes de en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, não po de ria de i xar de cum pri men tar a
Se na do ra Pa trí cia Go mes e a De pu ta da Ma ria do Ro -
sá rio pelo tra ba lho que vêm de sen vol ven do à fren te
da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to des ti na -
da a in ves ti gar as re des de ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e ado les cen tes.

Con ce do um apar te ao Se na dor Le o nel Pa van.
O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na do ra

Lú cia Vâ nia, por di ver sas ve zes cum pri men tei V. Exª
pelo tra ba lho que re a li za, de in te res se do nos so Bra -
sil, en vol ven do a ques tão so ci al, prin ci pal men te as
cri an ças. Cum pri men to-a, mais uma vez, e tam bém
as de ma is Se na do ras que têm re a li za do um tra ba lho
fan tás ti co para pro te ger as nos sas cri an ças, as cri an -
ças bra si le i ras. A ex plo ra ção se xu al, o trá fi co de me -
no res e o tra ba lho in fan til vêm acon te cen do há mu i tos 
e mu i tos anos. Des de que eu era De pu ta do Fe de ral
exis tia essa pre o cu pa ção, aliás, bem an tes dis so,
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sem pre se pre ven do o pior no fu tu ro. Di ver sas pa les -
tras fo ram re a li za das por es pe ci a lis tas e pes so as li -
ga das à área, jus ta men te pe las pes so as que têm
con di ções de le var me lho res co nhe ci men tos e apre -
sen tar pro je tos para pro te ger nos sas cri an ças. Essa
ques tão foi tema de con gres sos, en se jou inú me ras
ma té ri as na im pren sa, de nún ci as, pro nun ci a men tos
de Se na do res e Se na do ras, De pu ta dos e De pu ta das, 
cam pa nhas pu bli ci tá ri as, com pro mis sos pú bli cos de
cam pa nhas ele i to ra is. Enfim, tudo isso ocor re to dos
os anos, po rém, que ri da ami ga Se na do ra, pou co se
está fa zen do. O dis cur so ocor re to das as ho ras; a prá -
ti ca é que não vem acon te cen do. O Go ver no pas sa do
to mou a ini ci a ti va, deu o pon ta pé ini ci al, fez al gu ma
co i sa. Deve-se dar con ti nu i da de e am pli ar os pro je tos
cri a dos. Esse tra ba lho, esse com pro mis so não pode
ter cor par ti dá ria. Qu al quer par ti do, o PT, o PSDB, o
PFL, o PMDB, to das as co res par ti dá ri as, to das as
ins ti tu i ções cer ta men te que rem re sol ver esse pro ble -
ma, que aba la o nos so País e que se re fle te ne ga ti va -
men te no ex te ri or.  Não é vis to com bons olhos o que
ocor re em nos so País. Por tan to, gos ta ría mos de apro -
ve i tar essa bri lhan te ex pla na ção de V. Exª para cha -
mar a aten ção do Go ver no, para que con te co nos co,
com to dos os Se na do res, por que essa luta para aca -
bar de fi ni ti va men te com a ex plo ra ção se xu al in fan til
não tem cor par ti dá ria. Isso é algo fá cil; di fí cil é aca bar 
com o nar co trá fi co, com os ban di dos do País. No en -
tan to, tra ta-se de um cri me que deve ser com ba ti do;
bas ta fis ca li zar, dar sus ten ta ção e equi pa men tos para 
a Po lí cia, di re ci o nar esse tra ba lho para os Pre fe i tos,
para os Ve re a do res, para Go ver na do res. É pre ci so
von ta de po lí ti ca. O Go ver no Lula, o Go ver no do PT,
pode con tar co nos co, por que nes sa luta nós es ta mos
jun tos.

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de -
ço a in ter ven ção do Se na dor Le o nel Pa van, que en ri -
que ceu meu dis cur so. 

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) –  Ouço o
Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) –  Se na do ra
Lú cia Vâ nia, V. Exª  é uma es pe ci a lis ta em po lí ti cas
so ci a is, por sua com pe tên cia, sua cul tu ra e, so bre tu -
do, sua sen si bi li da de. Algo que tem que en trar na ca -
be ça de qual quer di ri gen te bra si le i ro – des te Go ver -
no, de Go ver no do pas sa do ou do fu tu ro – é que ne -
nhum go ver no pode van glo ri ar-se de ter fe i to isso ou
aqui lo, por que, em um país no es tá gio de de sen vol vi -
men to pre cá rio do nos so, é uma obri ga ção pro cu rar
com por aqui lo que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que

Car do so cha ma va de Rede de Pro te ção So ci al. Ou se 
faz isso ou é o caos; ou se pro cu ra, de al gu ma ma ne i -
ra, com pen sar a tris te sina de tan tos de ser da dos ou
te re mos uma ex plo são so ci al. É isso, se olhar mos de
for ma mais ob je ti va. Pe guei o dis cur so de V. Exª no
meio e que ria con tri bu ir di zen do que V. Exª tem toda
ra zão quan do apon ta os de fe i tos e cha ma a aten ção,
por que, de fato, não dá para re in ven tar a roda nis so.
Os que go ver nam o Bra sil hoje pe ga ram pro gra mas
em an da men to, fun ci o nan do. Já cri ti ca ram os ca das -
tros, nos qua is co lo ca ram a cul pa, mas no ta mos, no
fun do, que era a von ta de de co me çar do zero, de ter
uma mar ca pró pria. Esse é o gran de erro, o gran de
equí vo co. Co lo car va i da de e mar ke ting nis so é mu i to
ruim, por que não é en ten der o Bra sil como um pro -
ces so. Se al guns pro gra mas es tão fun ci o nan do mu i to 
bem, que se jam le va dos adi an te e am pli a dos. Cre io
que essa é a des ti na ção de um go ver no sen sí vel. Fa -
zer co i sas no vas, de po is de con so li dar aqui lo que
está dan do cer to, mu i to bem. Mas a pres sa de in ven -
tar ter mi na em pro ble mas como o atra so no PETI, que 
é um pro gra ma tão bom e que tem ren di do tan to. Mas
tris te do país que pre ci sa do PETI, do Pro gra ma Bol -
sa-Esco la, de uma Rede de Pro te ção So ci al. Fi ze -
mos, por que era obri ga ção nos sa; pro cu ra mos fa zer e 
fi ze mos mu i to bem, en quan to V. Exª foi Mi nis tra da
área. Por tan to, de se jo às pes so as que hoje es tão no
Go ver no boa sor te e mu i ta hu mil da de, para que fa -
çam, quem sabe, mais e me lhor, por que o Bra sil con -
ti nua com seus pro ble mas so ci a is gra ves, a exi gir se -
ri e da de, e não com pe ti ção para ver quem fez o me -
lhor  pro gra ma. Em time que está ga nhan do não se
mexe. Por tan to, é mu i to bom que se tome con ta do
PETI, por que esse pro gra ma é uma ne ces si da de. Na
Su é cia não é, mas no Bra sil é uma ne ces si da de, re pi -
to, in fe liz men te. Pa ra béns a V. Exª, por que sua atu a -
ção se mar ca pela sen si bi li da de da mu lher com ba ti va
que to dos co nhe ce mos e da mu lher lú ci da que tem fe -
i to tan to pe los de ser da dos des te País.

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agra de -
ço ao Se na dor Arthur Vir gí lio e ao Se na dor Pa van:
am bos le van tam a im por tân cia de dar con ti nu i da de
aos pro gra mas da Rede de Pro te ção So ci al do Go -
ver no an te ri or. Re a fir mo meu ape lo para que o Go ver -
no olhe com ca ri nho o Pro gra ma Sen ti ne la, cu jos fun -
ci o ná ri os es tão há seis me ses sem re ce ber. Esse pro -
gra ma é res pon sá vel pelo acom pa nha men to das ví ti -
mas de ex plo ra ção se xu al – da cri an ça e da sua fa mí -
lia – e pe las de nún ci as con tra o agres sor. 

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me um apar te, Se na do ra?
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A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO ) – Con ce -
do o apar te ao Se na dor Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª, Se na do ra Lú cia Vâ nia, por es tar sen -
do, nes ta Casa, uma ver da de i ra sen ti ne la dos pro gra -
mas so ci a is. V. Exª cha ma a aten ção sem pre que
ocor rem epi só di os como a mor te de cri an ças e ado -
les cen tes – que V. Exª as si na lou –, que, por fal ta de
con di ção de vida, aca bam sen do ví ti mas do tra ba lho
in fan til ou da ex plo ra ção se xu al. Esses re gis tros que
têm fe i to são de mu i ta va lia para o Go ver no do Pre si -
den te Lula, que, na pró xi ma sex ta-fe i ra, anun ci a rá o
novo for ma to dos pro gra mas de trans fe rên cia de ren -
da. Eles pas sa rão por uma uni fi ca ção, te rão uma co -
or de na ção úni ca, le van do em con ta o que es ta va
ocor ren do no Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so, com o qual V. Exª co la bo rou como
uma das per so na li da des que es ti ve ram à fren te da
exe cu ção de di ver sos pro gra mas, como o PETI. Foi
anun ci a do que a Srª Ana Ma ria Me de i ros da Fon se ca, 
que tem gran de co nhe ci men to e lar ga ex pe riên cia
nes se as sun to, será de sig na da co or de na do ra do
novo for ma to do pro gra ma. Te nho a con vic ção de que
o Go ver no en con tra rá – ain da não sei exa ta men te
qual – o de se nho. O in tu i to é jus ta men te aper fe i ço ar
as qua li da des dos di ver sos pro gra mas exis ten tes e
ado tar  um ca das tro úni co, para que não ocor ram pro -
ble mas como o que en vol via os inú me ros ca das tros.
Ha ve rá um ca mi nho de con di ci o na li da des, que, na
ex pe riên cia do Go ver no an te ri or, é re co men da do. No
en tan to, con for me V. Exª sabe, um dia, elas não mais
exis ti rão. É do pró prio pro ces so edu ca ci o nal, con for -
me os en si na men tos de gran des edu ca do res como
Jean Pi a get, Ma ria Mon tes so ri, Aní sio Te i xe i ra, Pa u lo
Fre i re, o ama du re ci men to, a li ber ta ção, a in de pen -
dên cia gra du al e ma i or das pes so as. Acre di to que es -
sas con di ci o na li da des po de rão ser apre sen ta das
como eta pas de um pro ces so de li ber ta ção ma i or e
de dig ni fi ca ção de to dos, como um di re i to à ci da da nia. 
Res sal to o quão va li o sa tem sido a sua con tri bu i ção
ao exa mi nar, a cada pas so, o pro gres so, as di fi cul da -
des, os de fe i tos de to dos es ses pro gra mas. Por isso,
cum pri men to-a, Se na do ra Lú cia Vâ nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na do -
ra Lú cia Vâ nia, o tem po de V. Exª está es go ta do. Por
fa vor, não con ce da mais apar tes.

A SRA.  LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre -
si den te, vou con clu ir.

Agra de ço ao Se na dor Edu ar do Su plicy, que
tam bém tem sido uma sen ti ne la nes ta Casa. Fico mu -
i to fe liz em tê-lo como com pa nhe i ro com quem dis cu -
tir os pro gra mas so ci a is. Te nho cer te za de que se o

Go ver no ou vir me lhor V. Exª, te re mos um ca mi nho
mu i to mais sim ples e cur to para acu dir os ca sos
emer gen ci a is que tan to nos afli gem.

Cum pri men to a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes por seu tra ba lho à fren te da CPI que in ves ti ga a
ex plo ra ção se xu al, que tem dado re sul ta dos con cre -
tos e vi sí ve is. Assim como S. Exª o con se guiu em tão
pou co tem po, es pe ro que o atu al Go ver no bus que
tam bém a vi si bi li da de na ação con cre ta em fa vor das
nos sas cri an ças e ado les cen tes.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pela 
Li de ran ça do PFL, de acor do com o art. 14, in ci so II,
alí nea a, do Re gi men to Inter no. 

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, Se na dor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ba hia está em fes ta
hoje. Ten do eu que es tar no Se na do Fe de ral, acre di to
que os Se na do res tam bém fi ca rão fe li zes com a mi -
nha fala. É que, na Ba hia, co me mo ra-se hoje o ani ver -
sá rio de Dona Canô, que é exem plo de lu ci dez para a
nos sa ter ra. Qu an do com ple ta 96 anos, ela apa ren ta
70 anos.

Não se tra ta do fato de ela ser mãe de Ma bel Ve -
lo so, de Ni ci nha, de Ro ber to, de Ro dri go Ve lo so, do
nos so gran de Ca e ta no, da nos sa Ma ria Bet hâ nia, de
Cla ra e de Ire ne. É que essa mu lher, de San to Ama ro,
hoje está re ce ben do as fes tas de toda a Ba hia, de to -
dos os Mu ni cí pi os ba i a nos, de to dos os lí de res po lí ti -
co-par ti dá ri os. Sem ide o lo gia, to dos vêem em Dona
Canô um exem plo da mãe bra si le i ra.

A Ma triz de San to Ama ro da Pu ri fi ca ção vai hoje 
re pi car os seus si nos em ho me na gem a essa gran de
se nho ra, que é um exem plo para as se nho ras do Bra -
sil. Pou cas pes so as che gam à sua ida de com tan ta lu -
ci dez, com tan ta ca pa ci da de de re a li zar, aman do tan -
to o seu Mu ni cí pio. Ela nos in ter ro ga a to dos pe las
gran des ca u sas do seu San to Ama ro da Pu ri fi ca ção.
Ela vem a Sal va dor qua se que di a ri a men te tra tar um
as sun to do seu Mu ni cí pio. Ela é um ído lo na sua ter ra
e é hoje um ído lo na Ba hia. Suas fi lhas e fi lhos se gui -
ram o seu exem plo e, como tal, me re cem tam bém as
fe li ci ta ções des ta Casa, a Casa mais alta do Con gres -
so Na ci o nal, no dia 16 de se tem bro de 2003.

Dona Canô ul tra pas sa rá, se Deus qui ser, os 100 
anos, sem pre lú ci da, sem pre ser vin do, sem pre pron ta 
a aten der aos re cla mos de nos sa Ba hia, sem pre re ce -
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ben do da Ba hia os apla u sos que hoje ela, una ni me -
men te, re ce be.

Não há, na mi nha ter ra, quem não co nhe ça
Dona Canô. Sou seu ami go pes so al. E, ain da há pou -
co, quan do co me mo ra va o ani ver sá rio, foi ela que to -
mou a fren te das co me mo ra ções e que le vou a re a li -
za ção de uma mis sa na Igre ja de Nos sa Se nho ra do
Ro sá rio dos Pre tos. Hoje, não pos so es tar na ma triz
de San to Ama ro da Pu ri fi ca ção, por que aqui es tou.
No ano pas sa do, lá es ti ve. Vol ta rei ali ou tros anos,
com cer te za, para ho me na ge ar essa mu lher que re -
pre sen ta como nin guém a mu lher ba i a na.

Por tan to, es tes vo tos de con gra tu la ções, peço a
V. Exª, Sr. Pre si den te, que os trans mi ta à Ba hia, so -
bre tu do ao Mu ni cí pio de San to Ama ro e a Dona Canô
e seus fi lhos, não só a Bet hâ nia e a Ca e ta no, mas a
to dos eles, por que to dos têm uma his tó ria dig ni fi can te 
para a sua ter ra e para a mi nha Ba hia.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em bo ra eu não te nha
apre sen ta do re que ri men to es cri to, faço-o ver bal men -
te e peço a V. Exª que faça che gar a Dona Canô as
con gra tu la ções do Se na do bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Anto nio Car -
los Ma ga lhães, 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. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – No bre Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a
Mesa não só aco lhe as pa la vras de V. Exª, bem como
a elas se as so cia. A Mesa fará, na for ma do Re gi men -
to, che gar a Dona Canô, a seus fa mi li a res e ao Esta do 
da Ba hia as con gra tu la ções di tas por V. Exª des te ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

OF/A/PSB/743/03

Bra sí lia, 16 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

Cabo Jú lio não será mais o ti tu lar da Co mis são Espe -
ci al Mis ta des ti na da a “des ti na da a fis ca li zar, em todo
ter ri tó rio na ci o nal, a pos se, o por te a co mer ci a li za ção
de ar mas e mu ni ções”.

Aten ci o sa men te, - De pu ta do Edu ar do Cam -
pos, Lí der do PSB.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
o no bre Se na dor Ma gui to Vi le la, por ces são da no bre
Se na do ra Lú cia Vâ nia.

Em se gui da, da re mos a pa la vra aos ora do res
ins cri tos para fa la rem para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – 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.

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, o Lí der Alo i sio Mer ca dan te e eu fi -
ze mos, on tem, um acor do que foi res pal da do pelo Lí -
der do PFL, pelo Lí der da Mi no ria, ba si ca men te no
sen ti do de se evi tar o que se ria um ne ces sá rio pro -
ces so de obs tru ção da ses são de hoje em fa vor – este 
é o dado po si ti vo – de in clu ir mos mais pes so as para
de po rem so bre a ques tão pre vi den ciá ria e de fa zer -
mos uma re u nião a mais da Co mis são de Assun tos
So ci a is, pre si di da pela Se na do ra Lú cia Vâ nia, com a
pre sen ça do Mi nis tro Ri car do Ber so i ni, dan do le gi ti -
mi da de, com isso, a uma Co mis são que ten de a cres -
cer mu i to no con cer to des te Se na do.

Pelo adi an ta do da hora – sa í mos da qui às duas
ho ras da ma dru ga da –, não ti ve mos on tem a con ver -
sa com o Pre si den te José Sar ney. Mas o acer to era o
de que le va ría mos a S. Exª a idéia de não se pro ce der
hoje à Ordem do Dia, de não ha ver vo ta ção, trans fe -
rin do a pa u ta para ama nhã. Com isso, dis cu ti ría mos
far ta men te a ques tão da pre vi dên cia, evi ta ría mos um
cho que, que se ria es té ril, e tro ca ría mos isso por uma
agen da po si ti va.

Por tan to, esta é a co mu ni ca ção que fa ze mos a
V. Exª, já que o Pre si den te José Sar ney con cor dou
ple na men te com o ar ra zo a do que lhe le va mos.

Obri ga do.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – 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) – Vou con ce der a pa la vra a V. Exª, pela or dem.
Se na dor Ma gui to Vi le la, so li ci to a V. Exª que per -

mi ta à Mesa ou vir, como ou viu a co mu ni ca ção do Se -
na dor Artur Vir gí lio, tam bém o Se na dor Alo í zio Mer -
ca dan te.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo í zio Mer ca -
dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Meus res -
pe i tos ao Se na dor que já está na tri bu na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Go ver -
no tem in te res se em dis cu tir com trans pa rên cia, com
pro fun di da de, o tema da re for ma pre vi den ciá ria. Há
um pro ble ma de pra zo, por que a Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia terá que vo tar o pa re cer
da re for ma pre vi den ciá ria e, ao mes mo tem po, o da
re for ma tri bu tá ria. No Se na do, há uma so bre car ga,
numa úni ca Co mis são – nes se caso, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia –, de to das as
emen das cons ti tu ci o na is.

Di an te des se fato e do ca len dá rio exí guo, fi ze -
mos uma au diên cia pú bli ca até tar de da no i te de on -
tem. Esta mos fa zen do uma ago ra, fa re mos uma ama -
nhã cedo, fi ze mos uma na se ma na pas sa da. Ou vi mos
to das as en ti da des dos ser vi do res. Espe ra mos que,
ama nhã cedo, os Go ver na do res es te jam pre sen tes
para re pre sen tar suas re giões e apre sen tar os seus ar -
gu men tos na de fe sa da re for ma pre vi den ciá ria.

Com a pre sen ça do Mi nis tro da Pre vi dên cia So -
ci al na Co mis são de Assun tos So ci a is, com esse de -
ba te en tre Go ver na do res e o Mi nis tro, se gu ra men te
te re mos per cor ri do os prin ci pa is as pec tos de re fle xão 
so bre a re for ma. O Se na dor Tião Vi a na de ve rá apre -
sen tar o seu pa re cer ama nhã, na Co mis são da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, numa
re u nião ex tra or di ná ria após a Ordem do Dia.

Assim, po de re mos cum prir o pra zo re gi men tal
de quin ze dias para o Re la tor ofe re cer o seu pa re cer.

Di an te dis so, acor da mos on tem – o Lí der Tião
Vi a na, a Li de ran ça do Go ver no, a do PSDB e a do
PFL e ou tros Lí de res que es ta vam pre sen tes – nes se
en ca mi nha men to de não vo tar mos as ma té ri as cons -
tan tes da Ordem do Dia hoje, trans fe rir mos para ama -
nhã a vo ta ção, per mi tin do, com isso, a re a li za ção da
au diên cia pú bli ca e con tem plan do todo o es pec tro de
in te res sa dos para de ba ter o tema.

Ago ra, es ta mos nos mo bi li zan do para que os
Go ver na do res es te jam pre sen tes e ofe re çam tam -
bém os seus pa re ce res para essa dis cus são.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – 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) – Antes de con ce der a pa la vra a V. Exª, que ro di -
zer ao Se na dor Alo í zio Mer ca dan te que acom pa nhei
a re u nião re a li za da on tem até às 2h30min. Enal te ço o 
es for ço dos Lí de res e o mais alto ní vel da ses são re a -

li za da on tem na CCJ, pa ra be ni zan do tam bém o seu
Pre si den te. A Mesa aguar da rá, na for ma do Re gi men -
to, o re que ri men to as si na do por V. Exªs, en ten den do
sem pre que tudo o que é fe i to em acor do com as Li de -
ran ças para o me lhor an da men to dos tra ba lhos da
Casa está sem pre a ser vi ço da Na ção.

A Mesa es cu ta V. Exª pela or dem, Se na dor José
Agri pi no, e con ti nua agra de cen do a com pre en são do
ora dor que está na tri bu na, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem. 
Sem re vi são ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, agra de cen do a com pre en são do Se na dor
Ma gui to Vi le la, a quem cum pri men to, adu zo ape nas
que o con sen so re sul tou do acor do fe i to pe los Lí de res 
da Opo si ção – Arthur Vir gí lio, Jef fer son Pé res e eu,
ou seja, pelo PSDB, pelo PDT e pelo PFL –, pelo Lí -
der do Go ver no, Alo i zio Mer ca dan te, e pe los Lí de res
de par ti do da base, no sen ti do de que pra ti ca men te
to dos aque les que fo ram ob je to de re que ri men to de
au diên cia para se rem ou vi dos em re u niões de au -
diên cia pú bli ca fo ram pa u ta dos. E, como era im pos sí -
vel, do pon to de vis ta da ca pa ci da de de per cep ção
dos Se na do res, dos ar gu men tos a se rem ex pos tos
por aque les que iri am com pa re cer às au diên ci as, or -
ga ni zou-se um cro no gra ma de pre sen ças ló gi co, ra ci -
o nal. Mais do que isso, en ten deu-se im por tan te a au -
diên cia na Co mis são de Assun tos So ci a is, fato que,
para de ci são, con tou com a boa von ta de do Lí der Alo -
i zio Mer ca dan te. Va mos, hoje e ama nhã, pela ma nhã,
com ple tar o pro ces so de au diên cia e de ma tu ra ção
de ar gu men tos e, em se gui da, con ti nu ar o pro ces so
le gis la ti vo em cli ma de en ten di men to.

Po de mos ter di ver gên cia de pon tos de vis ta,
mas, no en ca mi nha men to do pro ces so le gis la ti vo, es -
ta mos em con sen so, por en ten der que a re for ma da
pre vi dên cia, mu i to em bo ra não seja, na mi nha vi são,
uma boa pro pos ta, me re ce ser apre ci a da e vo ta da.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Agri pi -
no, 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. José Sar ney, 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 815, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, que a
Ses são de hoje, dia 16 de se tem bro, te nha sua
Ordem do Dia e os itens dela cons tan tes trans fe ri dos
para a ses são de ama nhã.

Sala das Ses sões, 16 de se tem bro de 2003. -
Alu í zio Mer ca dan te – Arthur Vir gí lio – José Agri pi -
no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
re ce be o re que ri men to e, na im pos si bi li da de re gi men -
tal de adi ar a Ordem do Dia, con si de ra-o como re que -
ri men to de adi a men to das ma té ri as que cons tam da
Ordem do Dia.

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

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
As ma té ri as cons ta rão da Ordem do Dia da ses -

são or di ná ria de li be ra ti va de ama nhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – São os

se guin tes os itens adi a dos:

 – 1 – 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

Re que ri men to nº  795, de 2003 - art. 336, II)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei da Câ ma ra nº 43, de 2003 (nº 192/2003, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que ins ti tui o
ano de 2004 como o “Ano da Mu lher”, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.216, de
2003, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Val dir Ra upp. 

 – 2 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 1999

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 55, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti, que mo di fi ca o “ca put” do art. 37 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta, den tre os
prin cí pi os que re gem a ad mi nis tra ção pú bli -
ca, o da ra zo a bi li da de), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.246, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res.

 – 3 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, DE 2003

Qu ar ta ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 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.

 – 4 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 72, DE 1999

Se gun da ses são de  dis cus são, em
pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 72, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Car los Pa -
tro cí nio, que al te ra a Cons ti tu i ção Fe de ral
para de fi nir que os ve tos pre si den ci a is se -
rão apre ci a dos em re u niões se pa ra das
das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal,
ten do

Pa re cer sob nº 29, 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 Jef fer son Pe res, fa vo rá vel,
com a Emen da nº 1-CCJ, de re da ção, que
apre sen ta.

 – 5 – 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 39, DE 2001

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 39, de 2001, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ney Su as su na,
que acres cen ta o § 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, ten do

Pa re cer sob nº 1.198, 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 Jef fer son Pe res, fa vo -
rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.
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 – 6 – 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 34, de 2002 (nº 943/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), 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,
ten do

Pa re ce res sob nºs 155 e 1.189, de
2003, das Co mis sões

- Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

- de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
e 2, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Mão San ta, fa vo -
rá vel, nos ter mos de su be men das que apre sen ta.

 – 7 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2002
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos

Re cur sos nºs 10 e 11, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 52, de 2002, de au to ria 
do Se na dor Ade mir Andra de, que mo di fi ca a 
Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, es ta -
be le cen do cri té ri os para a dis tri bu i ção dos
re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha -
dor, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 534, de
2002, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

 – 8 – 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 326, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 326, de 2003 (apre sen -
ta do como con clu são do Pa re cer nº 1.075,
de 2003, da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, Re la tor : Se na dor Ga ri bal di Alves Fi -
lho), que re vo ga os arts. 3º, 4º, 6º e 7º da
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995, que
dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te ma Mo -
ne tá rio Na ci o nal, es ta be le ce as re gras e
con di ções de emis são do Real e os cri té ri os 
para con ver são das obri ga ções para o Real, 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

 – 9 – 

REQUERIMENTO Nº 487, 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 487, de 2003, do Se na dor Edu ar -
do Su plicy, so li ci tan do a in ser ção em ata de
voto de ho me na gem pela pas sa gem do 95º
ani ver sá rio na ta lí cio do Dr. Sal va dor Allen -
de, Pre si den te Cons ti tu ci o nal do Chi le, ele i -
to por voto po pu lar em 4 de se tem bro de
1970, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.217, 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 Ro -
dolp ho Tou ri nho.

 – 10 – 

MENSAGEM Nº 76, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa -
gem nº 76, de 2003 (nº 114/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca 
so li ci ta a re ti ra da do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 4, de 2003, que au to ri za o Insti tu -
to Na ci o nal do Se gu ro So ci al a doar imó -
vel que es pe ci fi ca à União Bra si le i ra de
Escri to res.

 – 11 – 

REQUERIMENTO Nº 711, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 711, de 2003, dos Se na do res
Osmar Dias e Hé lio Cos ta, so li ci tan do que,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 298, de 
2003, além da Co mis são cons tan te do des -
pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.

 – 12 – 

REQUERIMENTO Nº 712, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 712, de 2003, dos Se na do res
Osmar Dias e Hé lio Cos ta, so li ci tan do que,
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 308, de 
2003, além da Co mis são cons tan te do des -
pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.
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 – 13 – 

REQUERIMENTO Nº 713 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 713, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 333, de 2003, além das Co -
mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu -
ca ção.

 – 14 – 

REQUERIMENTO Nº 728, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 728, de 2003, do Se na dor José
Jor ge, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 314, de 2003, além da Co -
mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra.

 – 15 – 

REQUERIMENTO Nº 737, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 737, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 259, de 2002 - Com ple men -
tar, além das Co mis sões cons tan tes do des -
pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.

 – 16 – 

REQUERIMENTO Nº 750, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 750, de 2003, do Se na dor Ael ton
Fre i tas, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 45, de 2002, além da Co -
mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu -
ca ção.

 – 17 – 

REQUERIMENTO Nº 751, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 751, de 2003, do Se na dor Au gus to 
Bo te lho, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter

de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº
291, de 2003, de sua au to ria.

 – 18 – 

REQUERIMENTO Nº 756 DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 756, de 2003, do Se na dor Hé lio
Cos ta, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 16, de 2003, além da Co -
mis são cons tan te do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

 – 19 – 

REQUERIMENTO Nº 761, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 761, de 2003, do Se na dor Tião Vi -
a na, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 610, de 1999, além das Co -
mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra.

 – 20 – 

REQUERIMENTO Nº 783, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 783, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 355, de 2003, além da Co mis -
são cons tan te do des pa cho ini ci al de dis tri -
bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca -
ção.

 – 21 – 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 31, de
2001 (nº 1.016/95, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), 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,
ten do

Pa re cer sob nº 1.196, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, pela pre ju di ci a li da -
de da ma té ria, com voto em se pa ra do do
Se na dor Tião Vi a na.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos 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

REQUERIMENTO Nº 816, DE 2003

Re quer voto de apla u so à Empre sa
Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria – 
EMBRAPA, pelo pri me i ro clo ne bo vi no
bra si le i ro fe i to a par tir de cé lu las de um
ani mal adul to mor to.

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 Empre sa Bra si le i -
ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria – EMBRAPA, pela no tá -
vel re a li za ção ci en tí fi ca, pro du zin do o pri me i ro clo ne
bo vi no no Bra sil, a be zer ra Len da, a pa rir de cé lu las
de ani mal adul to mor to.

Re que i ro, ade ma is, que o Voto de Apla u so seja
co mu ni ca do ao mé di co ve te ri ná rio Ro dol fo Rumpf, da 
Embra pa Re cur sos Ge né ri cos e Bi o tec no lo gia – o
mes mo que cri ou Vi tó ria, o pri me i ro clo ne bo vi no da
Amé ri ca La ti na, hoje com dois anos. Tam bém ao Pre -
si den te da Embra pa, em Bra sí lia, e, por seu in ter mé -
dio, a to dos os téc ni cos que par ti ci pa ram da re a li za -
ção ci en tí fi ca.

Jus ti fi ca ção

O voto de apla u so que ora re que i ro, jus ti fi ca-se
pelo no tá vel avan ço da pes qui sa ci en tí fi ca bra si le i ra
na área agro pe cuá ria. É a se gun da vez que a Embra -
pa de Bra sí lia re ve la ao mun do sua po si ção de van -
guar da. Pri me i ro, foi à apre sen ta ção de Vi tó ria, a pri -
me i ra be zer ra clo na da na Amé ri ca do Sul. Ago ra, a
be zer ra Len da, de cor ren te de cé lu las de ani mal adul -
to  mor to.

Sala das Ses sões, 16 de se tem bro de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 817, DE 2003

Re quer voto de apla u so aos ci en tis -
tas bra si le i ros que ma pe a ram o pa ra si ta
da es quis tos so ma, num gran de fe i to da
ciên cia na ci o nal, abrin do ca mi nho para a
pro du ção de va ci na con tra a do en ça.

Re que re mos, 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 equi pe
de 37 ci en tis tas bra si le i ros de oito cen tros de pes qui -
sa – dois de les no ex te ri or –, que, com apo io da Fun -
da ção de Ampa ro à Pes qui sa do Esta do de São Pa u lo 

(Fa pesp), e de po is de dois anos de pes qui sas, lo gra -
ram de ci frar ge nes do es quis tos so ma. O tra ba lho
usou es tra té gia bra si le i ra, de no mi na da Ores tes de
se qüen ci a men to. A pes qui sa, co or de na da por Sér gio
Ver jovs ki-Alme i da, do Insti tu to de Qu í mi ca da Uni ver -
si da de de São Pa u lo, co lo ca o Bra sil em po si ção de
van guar da, além de re pre sen tar po de ro sa con tri bu i -
ção para ex tir par do en ça que hoje in fec ta 10 mi lhões
de bra si le i ros.

Re que i ro, ade ma is, que o Voto de Lou vor seja
co mu ni ca do ao Ci en tis ta Sér gio Ver jovs ki-Alme i da e,
por seu in ter mé dio, aos de ma is ci en tis tas que par ti ci -
pa ram da pes qui sa, bem como a Fun da ção de Ampa -
ro à Pes qui sa do Esta do de São Pa u lo, e, ain da, ao
Exce len tís si mo Sr. Go ver na dor Ge ral do Alckmin.

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 da des co ber ta ci en tí fi ca bra si le i -
ra, prin ci pal men te por re pre sen tar no vas e con cre -
tas es pe ran ças de er ra di ca ção de do en ça que atin -
ge na atu a li da de cer ca de 10 mi lhões de pes so as
em todo o País. Ade ma is, si tua o Bra sil em po si ção
de gran de re le vo no meio ci en tí fi co in ter na ci o nal.
Com a des co ber ta o País já re que reu pa ten tes in -
ter na ci o na is de45 ge nes que po dem ser alvo de no -
vas dro gas e dos 28 que po dem ser usa dos no de -
sen vol vi men to de va ci nas

Sala das Ses sões, 16 de se tem bro de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si -
dên cia en ca mi nha rá os vo tos de apla u so con sig na -
dos.

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 818, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Se cre tá rio
Espe ci al de Co mu ni ca ções de Go ver no e 
Ges tão Estra té gi ca, acer ca da nova es -
tru tu ra de co mu ni ca ção do Go ver no, em
es pe ci al da Ra di o brás.

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 te le vi são e pelo Jor nal do Bra sil, re que i ro que se -
jam so li ci ta das ao Se cre tá rio Espe ci al de Co mu ni ca -
ção de Go ver no e Ges tão Estra té gi ca da dos a res pe i -
to dos cus tos com a am pli a ção do sis te ma de co mu ni -
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ca ção go ver na men tal, em par ti cu lar da Ra di o brás,
qua is os seus ob je ti vos e nú me ro de ser vi do res.

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. Com este re que ri men to, de se jo ob ter da dos de 
in te res se para o Se na do da Re pú bli ca, no ta da men te
quan to ao mon tan te de re cur sos a se rem des pen di -
dos com a am pli a ção des sa área.

Sala das Ses sões,  16 de se tem bro de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

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

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 819, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a tra ni i ta ção em con jun to
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs. 327 e 354, de
2003, por ver sa rem so bre a mes ma ma te ria.

Sala das Ses sões, em 16 de se tem bro de 2003.
– De mós te ne es Tor res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria
será in clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço es -
cu sas ao Se na dor Ma gui to Vi le la, pois co me cei a di ri -
gir a ses são e não vi que V. Exª es ta va na tri bu na.

V. Exª tem a pa la vra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, vou ini ci ar ago ra o meu pro nun ci a men to e 
gos ta ria de sa ber se dis po nho de 20 mi nu tos ou de 50 
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª,
ago ra, dis põe de 50 mi nu tos, por que usa da pa la vra
após a Ordem do Dia.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem, com a per mis são
do Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.) 
– Sr. Pre si den te, gos ta ria de con sul tar V. Exª se as
ins cri ções para as co mu ni ca ções ina diá ve is se rão
aten di das ou se fi ca ram pre ju di ca das.

O SR. PRESIDENTE  (José Sar ney) – De acor -
do com o Re gi men to, te mos uma hora mar ca da
para co me çar a Ordem do Dia, que, uma vez ini ci a -
da, pre ju di ca as co mu ni ca ções ina diá ve is. No en -
tan to, acre di to que a Mesa terá a de vi da com pre en -
são e, de po is do Se na dor Ma gui to Vi le la, dará a pa -
la vra aos Srs. Se na do res, in ter ca lan do cada um dos 
ora do res com os que fo ram ins cri tos para as co mu -
ni ca ções ina diá ve is.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agra de ço,
Sr. Pre si den te. Sei que o zelo pela efi ciên cia é que
aca bou pro mo ven do esse pe que no equí vo co.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está com
a pa la vra as se gu ra da o Sr. Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, be ne fi ci a do
pela in fla ção das ques tões de or dem uti li za das pe los
Lí de res, que ro di zer que não uti li za rei os 50 mi nu tos,
até mes mo para co la bo rar com os Se na do res ins cri -
tos para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Sr. Pre si den te, cha mo a aten ção para um fato,
ocor ri do no meu Esta do de Go iás, que, sem dú vi da
al gu ma, é es tar re ce dor, exi gin do re al men te ex pli ca -
ções sé ri as por par te do Go ver no de Go iás e de seus
as ses so res.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em sua edi ção do úl -
ti mo do min go, pu bli cou re por ta gem com uma de nún -
cia mu i to gra ve en vol ven do al guns dos mais im por -
tan tes mem bros do Go ver no de Go iás e que pode le -
sar o Esta do em nada me nos do que R$13,7 mi lhões.

Em ou tu bro do ano pas sa do, logo após a re e le i ção
de Mar co ni Pe ril lo para o Go ver no, in te gran tes da cú pu la
da ad mi nis tra ção go i a na cri a ram uma or ga ni za ção pri va -
da para ad mi nis trar o pro gra ma Ban co do Povo.

Embo ra te nha sido ofi ci a li za da como en ti da de
sem fins lu cra ti vos, a or ga ni za ção, de no mi na da de
Rede Go i a na de Mi cro cré di to, aca ba de as si nar um
acor do com o Go ver no de Go iás pelo qual re ce be rá
R$13,7 mi lhões para ad mi nis trar os R$38,3 mi lhões
des ti na dos a fi nan ci ar pe que nos ne gó ci os nos pró xi -
mos três anos. A taxa de ad mi nis tra ção é de 36%, va -
lor exa ge ra da men te aci ma dos pa drões de mer ca do.
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Mas o pior não é isso: dos 21 in te gran tes da or -
ga ni za ção, 18 es tão li ga dos ao Esta do por car gos de
con fi an ça. Entre eles, está o prin ci pal au xi li ar do Go -
ver no Mar co ni Pe ril lo, o Se cre tá rio da Fa zen da, Gi u -
sep pe Vec ci, que é ci ta do fre qüen te men te como pos -
sí vel can di da to a Go ver na dor em 2006. Além de Vec -
ci, o as ses sor par ti cu lar do Go ver na dor Pe ril lo, Lú cio
Gout hi er, que foi o te sou re i ro de sua cam pa nha em
2002, tam bém in te gra a or ga ni za ção que está re ce -
ben do uma for tu na para ge rir o Ban co do Povo.

Até o Lí der do Go ver no na Assem bléia Le gis la ti -
va, De pu ta do Esta du al Afrê ni Gon çal ves, e, pas mem,
o Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do, João Fur ta do Men -
don ça Neto, tam bém são só ci os da or ga ni za ção que
re ce be rá os R$13,7 mi lhões do Go ver no de Go iás.

No caso de Men don ça Neto, além de be ne fi ciá -
rio do re ce bi men to dos re cur sos, ele foi uma das pes -
so as que, em nome do Go ver no, deu pa re cer fa vo rá -
vel ao con tra to. É o tí pi co caso onde o pú bli co e o pri -
va do se mis tu ram de for ma inex pli cá vel.

De acor do com to dos os es pe ci a lis tas ou vi dos
pela Fo lha de S.Pa u lo, além do ques ti o ná vel trá fi co
de in fluên cia, o per cen tu al de 36% de ad mi nis tra ção
não en con tra pa ra le lo em ne nhum ne gó cio se me lhan -
te. Um per cen tu al má xi mo ace i tá vel se ria de 10%.

Para se ter uma idéia, o Go ver no Fe de ral tem
cri ti ca do com mu i to vi gor a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
por co brar 7,6% para ad mi nis trar re cur sos des ti na dos 
a pro gra mas de com ple men ta ção de ren da.

Como se não bas tas se tão sig ni fi ca ti va re mu ne -
ra ção, o con tra to fir ma do en tre o Go ver no Mar co ni e a 
ins ti tu i ção per ten cen te aos as ses so res do pró prio
Mar co ni ain da pre vê o uso de re cur sos hu ma nos e
bens mó ve is e imó ve is do Esta do em sua ad mi nis tra -
ção. Ou seja: a or ga ni za ção po de rá usar ser vi do res
pú bli cos, pré di os pú bli cos e car ros pú bli cos para exe -
cu tar sua ta re fa e, de que bra, re ce ber R$13,7 mi lhões 
para ad mi nis trar os R$36 mi lhões do mi cro cré di to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra ta-se
de um es cân da lo gra vís si mo en vol ven do mal ver sa -
ção de re cur sos pú bli cos. Ora, nes te mo men to em
que os Go ver na do res pres si o nam – e com ra zão –
para ob ter mais re cur sos na re for ma tri bu tá ria, é ina -
ce i tá vel um es cân da lo des sas pro por ções. Não é pos -
sí vel que um fato tão gra ve não seja in ves ti ga do a fun -
do, com a pu ni ção de to dos os res pon sá ve is e be ne fi -
ciá ri os. Ontem, em Go iâ nia, con ver sei com vá ri os De -
pu ta dos Esta du a is e pedi-lhes que pro po nham a
aber tu ra de uma CPI para in ves ti gar os fa tos. Espe ro
que, da mes ma for ma, o Mi nis té rio Pú bli co Esta du al
en tre em cam po e aja com vi gor na ave ri gua ção de
tão gra ve de nún cia.

O povo go i a no e os mi cro em pre sá ri os não po -
dem ver re cur sos que se ri am des ti na dos à ge ra ção
de em pre gos se rem des vi a dos para as con tas dos
mais im por tan tes as ses so res do Go ver no de Go iás.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Fo lha
de S.Pa u lo, um jor nal da mais alta cre di bi li da de –
aliás, um jor nal de que nin guém pode du vi dar –, es -
tam pa na sua edi ção de do min go úl ti mo: “GO con tra ta 
em pre sa de as ses so res de Pe ril lo”, e dis cor re so bre o 
mon tan te e o per cen tu al que irá para os 18 as ses so -
res mais qua li fi ca dos do Go ver no de Go iás, en tre eles 
o Lí der do Go ver no na Assem bléia, o Se cre tá rio da
Fa zen da e o Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do.

E há um diá lo go, na Fo lha de S.Pa u lo, com o
pró prio Go ver na dor de Go iás:

O Go ver na dor de Go iás, Mar co ni Pe ril -
lo (PSDB), dis se que con tra tou a Rede Go i -
a na de Mi cro cré di to para ge rir os R$38,3
mi lhões do Ban co do Povo para “pro fis si o -
na li zar” e “des cen tra li zar” o fun ci o na men to
do pro je to, “pri o ri tá rio para a ge ra ção de
em pre gos”. (...)

Ora, se um pro je to é pri o ri tá rio para a ge ra ção
de em pre gos, como é que um go ver no vai con tra tar
uma em pre sa de seus pró pri os as ses so res e pa gar
36% des se to tal, quan do a mé dia des se tipo de con -
tra to no Bra sil é de 10%? A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
co bra 7%, e o Pre si den te Lula está re cla man do que a
Ca i xa está co bran do mu i to. Mas o Go ver no de Go iás,
está es cri to aqui, na Fo lha de S.Pa u lo, con tra ta por
38%. É di nhe i ro para o pe que no e mi cro em pre sá rio.
Não po de mos ad mi tir isso de for ma al gu ma!

So bre o per cen tu al de 36% co bra do
pela or ga ni za ção para exe cu tar a ta re fa, po -
den do dis por in clu si ve de re cur sos hu ma -
nos, mó ve is e imó ve is do Esta do [in clu si ve
car ros], o go ver na dor Mar co ni Pe ril lo res -
pon deu: “Não te nho essa in for ma ção”. Pe ril -
lo con ver sa va com a re por ta gem pelo te le fo -
ne. Nes se pon to da con ver sa sua voz de i -
xou de soar.

Em novo te le fo ne ma, dez mi nu tos
mais tar de, Pe ril lo dis se que os per cen tu a is
es ta vam den tro da lei (...)

Pres tem aten ção: o pró prio Go ver na dor diz
que os per cen tu a is es tão den tro da lei. Ele está pa -
gan do 36% para os seus prin ci pa is as ses so res ge ri -
rem os R$38,3 mi lhões que o BNDES trans fe re para 
o Ban co do Povo em pres tar para os mi cro em pre sá -
ri os.
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O Go ver na dor tam bém afir mou des co -
nhe cer que, dos 21 só ci os da Rede Go i a na
de Mi cro cré di to, 18 ti nham car go ou fun ção
co mis si o na da em seu go ver no”. (...)

Ora, o seu pró prio Lí der na Assem bléia, o seu
Se cre tá rio de Fa zen da e o Pro cu ra dor-Ge ral do Esta -
do fa zem par te.

No ter ce i ro te le fo ne ma, o go ver na dor
afir mou o se guin te à re por ta gem: “Eu es tou
de sin for ma do des sa par te ju rí di ca. Se ti ver
algo equi vo ca do, vou to mar me di das ime di -
a ta men te. Pe di rei ao meu pro cu ra dor-ge ral
[João Fur ta do Men don ça Neto] para li gar.

Tam bém só cio da Rede Go i a na, Men -
don ça Neto se guiu a ori en ta ção do Go ver -
na dor e en trou em con ta to com a re por ta -
gem.

Ado tan do lin gua gem ju rí di ca, afir mou
que não é “só cio”, mas “ins ti tu i dor” da or ga -
ni za ção.

De cla rou tam bém que não as si nou
nem o pa re cer fa vo rá vel ao ter mo de par ce -
ria en tre a Rede Go i a na e o Esta do de Go -
iás nem o pró prio con tra to.

“O nome que está em ba i xo é o meu.
Mas, como era ins ti tu i dor, eu me jul guei im -
pe di do. Quem ou tor gou o pa re cer foi o Pro -
cu ra dor Anto nio Gu i do Si que i ra Pra ti”, afir -
mou.

O con tra to, en tão, foi as si na do pelo Pro cu ra -
dor. O Go ver na dor ti nha co nhe ci men to. To dos ti -
nham co nhe ci men to.

A se cre tá ria do as ses sor es pe ci al de
Pe ril lo, Lú cio Gout hi er – que foi o seu te sou -
re i ro de cam pa nha e tam bém faz par te do
mes mo gru po –, in for mou que seu che fe es -
ta va, há cer ca de dois me ses, des ta ca do
para mis sões es pe ci a is para as qua is o Go -
ver na dor o de sig na ra.

Ge ren te exe cu ti vo da Rede Go i a na e
tam bém um de seus “ins ti tu i do res”, Osmar
de Mou ra, fun ci o ná rio co mis si o na do do Go -
ver no de Go iás, não sou be ex pli car que
itens com po ri am a taxa de ad mi nis tra ção de 
até 36%. Se gun do Mou ra, o vo cá bu lo “até”
sig ni fi ca que a Rede Go i a na pode não es go -
tar o per cen tu al.

O lí der do go ver no na Assem bléia Le -
gis la ti va, de pu ta do Afre ni Gon çal ves Le i te
(PSDB), dis se es tar com pres sa, sa in do de

uma re u nião rumo a ou tra, na tar de de sex -
ta-fe i ra. Por esse mo ti vo, não te ria como
con ce der en tre vis ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse es -
cân da lo de re cur sos do Ban co do Povo de Go iás
não data ape nas des te ano. No ano pas sa do, o Ban -
co Cen tral fez in ves ti ga ções e de tec tou inú me ras ir -
re gu la ri da des, e o Go ver no não to mou ne nhu ma
pro vi dên cia. Ago ra, con tra ta os seus prin ci pa is as -
ses so res para ge ri rem esse fun do de R$38,3 mi -
lhões e paga 36% para os ins ti tu i do res des se gru po
que vai ge rir o mi cro cré di to em nos so Esta do.

Qu e ro re a fir mar aqui o meu pe di do à Assem -
bléia Le gis la ti va de Go iás no sen ti do da ins ta la ção de
uma CPI para apu rar ri go ro sa men te esse caso e os
ca sos acon te ci dos no ano pas sa do com o di nhe i ro
dos pe que nos e mi cro em pre sá ri os. Além dis so, apu -
rar ri go ro sa men te o caso da Uni rio, por que tem di nhe -
i ro do Go ver no Fe de ral tam bém na Celg. 

Qu an do de i xei de ser Go ver na dor de Go iás, ten -
do ha vi do dú vi das em re la ção ao meu go ver no, tive a
dig ni da de de pe dir a um De pu ta do do PMDB que ins -
ta las se uma CPI para apu rar qual quer ir re gu la ri da de
que pos sa ter ha vi do. Tive esta dig ni da de: pedi aos
De pu ta dos do PMDB que ins ta las sem CPIs e apu ras -
sem qual quer ir re gu la ri da de no meu go ver no.

Qu e ro ver ago ra se o Go ver na dor de Go iás vai
ter a dig ni da de de pe dir ao seu Par ti do que ins ta le
uma CPI para apu rar a ques tão do mi cro cré di to, as ir -
re gu la ri da des e o caso da Uni rio, acon te ci do na Celg
de Go iás. Qu e ro ver quem re al men te tem dig ni da de,
quem é ho nes to e quem é cor rup to no Esta do de Go -
iás. Pedi à Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do que 
in ves ti gas se o meu go ver no da sola do meu pé ao
meu úl ti mo fio de ca be lo. E dis se que se al guém en -
con tras se um mi lí me tro de cor rup ção no meu go ver -
no, re nun ci a ria ao meu man da to de Se na dor. Qu e ro
ver, ago ra, se o Go ver na dor de Go iás vai ter essa
hom bri da de, essa dig ni da de de man dar apu rar o que
a Fo lha de S.Pa u lo já apu rou e que já tí nha mos apu -
ra do no ano pas sa do por meio do Ban co Cen tral. E
tam bém man dar apu rar o caso da Uni rio, aque la or -
ga ni za ção do Rio de Ja ne i ro que deu um tom bo de
mi lhões e mi lhões de re a is no Esta do de Go iás.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGUITO VILELA 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. Ma gui to Vi le -
la, 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si -
den te:

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Den tro do cri té rio anun ci a do pelo Pre si den te
José Sar ney, con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra
Ide li Sal vat ti, pelo pra zo de cin co mi nu tos, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. 

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do ra.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini cia-se, hoje e
ama nhã, mais uma re u nião do Co pom, e a so ci e da de
bra si le i ra está na ex pec ta ti va de sa ber de quan tos pon -
tos per cen tu a is será a que da da taxa Se lic. 

To dos os jor na is es tam pam as pa la vras do Mi nis -
tro da Casa Ci vil, que, on tem, ex pres sou, de for ma mu i -
to con tun den te, um de se jo que re pre sen ta a von ta de
ab so lu ta da so ci e da de bra si le i ra, de que os ban cos
acom pa nhem efe ti va men te a que da da taxa de ju ros.
Ao fa zer esse ape lo aos ban cos, o Mi nis tro José Dir ceu
usou vá ri os exem plos e res sal tou que o sis te ma fi nan -
ce i ro tem que vol tar a ser o elo en tre a pro du ção e o
con su mo e não ape nas fi car na po si ção de te sou ra ria.
O Mi nis tro cri ti cou as ta xas co bra das no mer ca do e dis -
se, de for ma con tun den te, que “não há ne nhu ma hi pó -
te se de o Bra sil cres cer com ju ros no car tão de cré di to
en tre 7,5% e 10% ao mês e uma ta ri fa de ca pi tal de giro
para em pre sas en tre 40% e 60%”. 

Esse ape lo do Mi nis tro José Dir ceu é le gí ti mo e
vem res so ar o de se jo da po pu la ção bra si le i ra, por que 
a taxa Se lic, que re ce be mos em 25%, já está em
22%, e to dos os prog nós ti cos dão con ta de que che -
ga rá a 18% ou me nos até o fi nal do ano. Mas sa be -
mos que so men te o ape lo do Mi nis tro José Dir ceu é
mu i to pou co. Por isso, gos ta ria de re gis trar duas ini ci -
a ti vas que con si de ro até mais efi ci en tes, que são as
de cla ra ções do Pre si den te do Ban co do Bra sil, Dr.
Cás sio Cas seb, pu bli ca das nos jor na is de hoje, em
que diz, alto e bom som: “Va mos par tir para cima do
Bra des co”.

O Pre si den te do Ban co do Bra sil, Cás -
sio Cas seb, dis se que es pe ra que a ins ti tu i -
ção ter mi ne a ano em se gun do lu gar no
ran king dos ban cos em nú me ro de cli en tes
e agên ci as.

(...)
Este ano, o Ban co do Bra sil está apos -

tan do as fi chas num in cre men to do ca pi tal
de giro para as pe que nas em pre sas e au -
men tan do a con ces são de cré di to pré-apro -
va do, à es pe ra da re to ma da da eco no mia,

quan do as com pa nhi as de vem vol tar a in -
ves tir. O ban co tam bém tem sim pli fi ca do o
cré di to agrí co la. So bre a re to ma da da ven da 
de ações do Ban co com o FGTS, Cas seb
dis se que ain da não há um cro no gra ma,
mas a ope ra ção é de in te res se do BB. 

O Ban co do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
es tão ins ta u ran do aqui lo que de mais sa lu tar pode
exis tir num re gi me de mer ca do, que é a li vre con cor -
rên cia, ou seja, par tir para dis pu tar com os ban cos
pri va dos os cli en tes para que, des sa for ma, me lho -
rem as ta xas, o spre ad e pas sem a ofer tar, por con ta
da con cor rên cia, ta xas me no res.

Po rém, mais im por tan te do que o ape lo do Mi -
nis tro José Dir ceu e as ações de con cor rên cia de sen -
vol vi das pelo Ban co do Bra sil e pela Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral são as me di das ado ta das pela Re ce i ta Fe -
de ral. A Re ce i ta fez 226 au tu a ções por eva são de IOF 
e CPMF. As ins ti tu i ções di zem que não hou ve ir re gu -
la ri da des, mas as au tu a ções ocor re ram.

A Re ce i ta Fe de ral (...) au men tou o cer -
co às ins ti tu i ções fi nan ce i ras. Entre ja ne i ro e 
ju lho des te ano, apli cou so bre o se tor au tu a -
ções de R$3,645 bi lhões por eva são tri bu tá -
ria – o que equi va le a cer ca de dois me ses
de ar re ca da ção da CPMF (Con tri bu i ção
Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra).
O va lor mais que tri pli cou em re la ção ao
R$1,03 bi lhão re gis tra do no mes mo pe río do
de 2002.

Por tan to, es sas são as me di das que en ten do de 
fun da men tal im por tân cia. 

Ama nhã, o Co pom de ve rá anun ci ar mais uma
que da sig ni fi ca ti va na taxa de ju ros. Não sei se será de
um e meio, dois, dois e meio ou três pon tos per cen tu a -
is, mas, com cer te za, será uma taxa sig ni fi ca ti va para
não ha ver mais des cul pa para o sis te ma fi nan ce i ro não 
ba i xar o spre ad, a taxa de ju ros co bra da dos cli en tes,
das pes so as fí si cas e ju rí di cas, na pon ta.

São me di das mu i to mais efi ci en tes do que o
mero ape lo do Mi nis tro José Dir ceu, como a fis ca li -
za ção ri go ro sa no sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro e a
ins ta la ção da con cor rên cia, que nos dão a cer te za
de que o sis te ma fi nan ce i ro bra si le i ro ou en tra no
eixo de de sen vol vi men to de nos so País, ou, en tão,
a ele não será dada tré gua. Por isso, faço ques tão
de re gis trar as ini ci a ti vas to ma das pelo Ban co do
Bra sil e pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral na li nha da
sa lu tar con cor rên cia, bem como a ação fis ca li za tó -
ria da Re ce i ta Fe de ral so bre a au tu a ção das nos sas 
ins ti tu i ções fi nan ce i ras. 

Mu i to obri ga da.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta, do
PMDB do Pi a uí. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra a V.Exª para uma ques tão
de or dem. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, gos ta ria de, edu ca da men te, dis cor dar da for -
ma com que se anun ci am os ins cri tos para um co mu -
ni ca ção ina diá vel. Diz o Re gi men to Inter no que as co -
mu ni ca ções ina diá ve is de vem ser pro fe ri das an tes da 
Ordem do Dia. Mas isso não ocor reu exa ta men te
hoje, que não hou ve Ordem do Dia. E, de po is da
Ordem do Dia, os ins cri tos fi cam aguar dan do a opor -
tu ni da de de fa lar in de fi ni da men te. Eu até aguar da ria,
com o ma i or pra zer, não fos se a re u nião da CCJ em
que se dis cu te a re for ma da pre vi dên cia, da qual gos -
ta ria mu i to de par ti ci par. Mas não gos ta ria de per der a 
mi nha ins cri ção.

Le van to esta ques tão de or dem ape nas com o
ob je ti vo de con tri bu ir para o bom an da men to dos tra -
ba lhos da Casa, Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, que res pe i to, ad mi ro e pre zo como
um gran de ami go.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A Mesa agra de ce V. Exª pe las pa la vras.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Pre si den -
te, V. Exª pode dar pre fe rên cia ao Se na dor pelo Pa ra -
ná. Eu aguar da rei.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Ante ci pa da men te, agra de ço a V. Exª.

Pri me i ra men te, res pon de rei à ques tão de or -
dem le van ta da pelo Se na dor Alva ro Dias, es cla re cen -
do que o uso da pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, de acor do com o Re gi men to Inter no, se dá
sem pre na pror ro ga ção do Hora do Expe di en te, an tes 
da Ordem do Dia. V. Exª tem ra zão quan do le van ta ar -
gu men ta ção nes se sen ti do. Ela pode ocor rer an tes da 
Ordem do Dia, ha ven do a pror ro ga ção. Mu i tas ve zes,
até pelo uso dos ora do res re gu lar men te ins cri tos,
isso não ocor re. Na ver da de, hoje, Se na dor Alva ro
Dias, ti ve mos Ordem do Dia. O Se na dor José Sar ney,
de for ma cla ra e ine quí vo ca, aten den do a um re que ri -
men to dos Lí de res, con si de rou aber ta a Ordem do
Dia, sus pen deu a vo ta ção das ma té ri as e as trans fe -
riu para a data de ama nhã; e, para não ca u sar pre ju í -
zo, no en ten di men to de boa von ta de do Se na dor José 
Sar ney, pe diu que con ce dês se mos a pa la vra in ter ca -
la da men te a to dos os Se na do res, os ins cri tos e os
que so li ci ta ram a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel. 

Por tan to, a Mesa, obe de cen do a um cri té rio es -
ta be le ci do por S. Exª e que se dá nor mal men te nes ta

Casa, as se gu ra rá a pa la vra aos três Se na do res ins -
cri tos para co mu ni ca ção ina diá vel – in clu si ve V. Exª é
o pró xi mo –, den tro do cri té rio de in ter ca lar um ora dor
re gu lar men te ins cri to com um ora dor ins cri to para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Era esse o es cla re ci men to que que ria fa zer a V.
Exª.

Mas, di an te da ge ne ro si da de e bon da de cos tu -
me i ras do Se na dor Mão San ta, e sa ben do da ne ces -
si da de de V. Exª, que como um Se na dor di li gen te pre -
ten de par ti ci par dos tra ba lhos da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a Mesa pode con ce der a 
V. Exª a pa la vra por cin co mi nu tos, para uma co mu ni -
ca ção ina diá vel, agra de cen do ao Se na dor Mão San ta 
e man ten do o cri té rio de con ti nu ar in ter ca lan do os
Se na do res, como é tra di ção des ta Pre si dên cia.

A Mesa agra de ce, mais uma vez, ao Se na dor
Mão San ta pela co la bo ra ção com esta Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª, Se na dor Álva ro Dias,  tem a pa la vra por
cin co mi nu tos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – 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, agra de ço ao Se -
na dor Mão San ta, sem pre ele gan te, com pe ten te Se -
na dor que o Pi a uí en ca mi nha para en gran de cer esta
Casa.

Sr. Pre si den te, es tou de sen can ta do com o PT
no Go ver no e cre io que não sou o úni co bra si le i ro,
cer ta men te, mu i tos já se de sen can ta ram. Pre fe ria a
efi ciên cia do PT na Opo si ção. Em pou co tem po, mu i -
tos dog mas sus ten ta dos du ran te 23 anos de opo si -
ção pelo Par ti do dos Tra ba lha do res es tão sen do se -
pul ta dos um a um, la men ta vel men te. 

O Pre si den te Lula diz ago ra que é hora de cum -
prir com os com pro mis sos de pa lan que, mas essa
hora co me ça no pri me i ro dia de Go ver no. De qual quer 
ma ne i ra, é hora mes mo; já não é sem tem po. O Pre si -
den te tem de exi gir o cum pri men to dos com pro mis -
sos de pa lan que, mas não é o que se vê. O Pre si den -
te da Re pú bli ca, em pro nun ci a men to on tem, afir mou
que au men tar a car ga tri bu tá ria será uma in sa ni da de.
E não há como con tes tar que a Pro pos ta de Re for ma
Tri bu tá ria do Go ver no au men ta a car ga. Os gran des
es pe ci a lis tas em po lí ti ca tri bu tá ria do País já se ma ni -
fes ta ram a res pe i to. Não há como o Go ver no con tes -
tar a afir ma ti va dos es pe ci a lis tas no as sun to de que
essa pro pos ta au men ta, sim, a car ga tri bu tá ria. Então, 
não se ria uma in sa ni da de, é uma in sa ni da de. 

E diz mais o Pre si den te: “Esta mos apro van do
uma po lí ti ca tri bu tá ria no Con gres so Na ci o nal que vai
aju dar, e mu i to, o cres ci men to da eco no mia bra si le i ra
e vai fa zer jus ti ça fis cal nes te País”. Não é ver da de.
Essa re for ma não de so ne ra a pro du ção, como afir ma
o Pre si den te da Re pú bli ca. Ela, por tan to, não im pul si -
o na o cres ci men to eco nô mi co. O ob je ti vo do Go ver no
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foi tão-so men te au men tar re ce i ta. A car ga tri bu tá ria
se ele va de 36% do PIB para cer ca de 40% do PIB. E
mais: há ou tras vál vu las no tex to do Go ver no que per -
mi ti rão au men tos da car ga tri bu tá ria por ini ci a ti va de
Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is. Por tan to, essa re -
for ma não me lho ra o País. Não se apro ve i ta essa
opor tu ni da de para ado tar um mo de lo tri bu tá rio ca paz
de pro mo ver ge ra ção de em pre gos, dis tri bu i ção de
ren da, de sen vol vi men to eco nô mi co com jus ti ça so ci -
al. Não há ins tru men to mais pre ci o so para que se al -
can cem es ses ob je ti vos ele va dos do que o mo de lo tri -
bu tá rio com pa tí vel com a re a li da de de um País po bre
como o nos so. Há tan to tem po o Bra sil vem exi gin do
re for ma tri bu tá ria para, la men ta vel men te, pre sen ci ar
esta ma ni fes ta ção de von ta de do Go ver no que não
res ta be le ce o equi lí brio fis cal como afir ma o Pre si -
den te Lula. Não, essa re for ma não pro mo ve equi lí brio
fis cal, não pro mo ve uma cor re ta e jus ta dis tri bu i ção
dos re cur sos pú bli cos en tre os en tes fe de ra ti vos.
Con ti nu a re mos em um re gi me tri bu tá rio de in jus ti ça
fis cal. Alguns pou cos pa gan do de ma is, ou tros pa gan -
do pou co e ou tros nada pa gan do. Enfim, não há cor -
re ção dos equí vo cos hoje pra ti ca dos no mo de lo tri bu -
tá rio vi gen te e de nada adi an ta in vo car aqui a res pon -
sa bi li da de da que les que já go ver na ram an tes o País.
O que im por ta é o fu tu ro, o que im por ta é a mu dan ça.
O que se pro me teu na cam pa nha ele i to ral foi mu dar
para me lhor, mu dar com se gu ran ça, com com pe tên -
cia e com efi ciên cia, e o que es ta mos ve ri fi can do é
que não há mu dan ça para me lhor.

Sr. Pre si den te, as con se qüên ci as de um Go ver -
no que não muda, que não avan ça e que não tem efi -
ciên cia para pro mo ver as trans for ma ções exi gi das
pela so ci e da de é o que se ve ri fi ca ago ra: que da na
pro du ção in dus tri al. A ati vi da de in dus tri al em ju lho
caiu em oito das doze áre as pes qui sa das do País e o
que é mais dra má ti co: a po pu la ção está con su min do
me nos ali men tos. Os su per mer ca dos anun ci am que
ven de ram nes te ano 7,9% a me nos de ali men tos,
exa ta men te os da ces ta bá si ca (óleo, ar roz e le i te). A
que da da ren da, o de sem pre go, o aper to das con tas
do més ti cas for çam o bra si le i ro a mo di fi car seus há bi -
tos e de i xar de con su mir ali men tos fun da men ta is. A
pes qui sa di vul ga da on tem foi re a li za da pela Asso ci a -
ção Bra si le i ra de Su per mer ca dos. A Re for ma Tri bu tá -
ria, que se ria uma es pe ran ça, se trans for ma em mais
um pe sa de lo, em uma gran de frus tra ção já que não
aten de às ne ces si da des do fun ci o ná rio pú bli co, da
uni ver si da de pú bli ca, do tra ba lha dor e do se tor pro du -
ti vo do País.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
o no bre Se na dor Mão San ta, do PMDB do Pi a uí. V.
Exª dis põe de até cin qüen ta 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 Edu ar do Si que i ra Cam pos, 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 por in ter mé dio da TV e da Rá dio Se na -
do. Tra mi ta nes ta Casa a pro pa la da Re for ma da Pre -
vi dên cia So ci al. Gos ta ria de ad ver tir que a re for ma da
pre vi dên cia na Fran ça foi fe i ta em 12 anos. Se na dor
De mós te nes Tor res, a Fran ça tem mu i ta sig ni fi ca ção
no mun do ci vi li za do; lá, o povo can sa do dos mo de los
ab so lu tis tas foi às ruas e gri tou: li ber da de, igual da de
e fra ter ni da de. Esse gri to, Se na dor Hé lio Cos ta, tom -
bou to dos os reis do mun do, e os que con ti nu a ram fi -
ca ram como fi gu ras de co ra ti vas. A Fran ça fez essa re -
for ma da pre vi dên cia, cujo gri to do povo às ruas mo di -
fi cou a his tó ria do mun do.

Se na dor Pa pa léo, o pen sa dor Pas cal dis se que
ad mi tia um ho mem vi ver sem bra ço, sem per nas, sem 
olhos, mas, sem ca be ça para pen sar, não dava.

Se na dor Hé lio Cos ta, eu gos ta ria que o PT es ti -
ves se pre sen te, na pes soa do Lí der Alo i zio Mer ca -
dan te, para aqui lo que cha ma de de ba te qua li fi ca do.
Onde está? 

O Pre si den te da Re pú bli ca, essa fi gu ra ge ne ro sa,
numa in tu i ção fi lo só fi ca, dis se ao seu Mi nis tro da Edu -
ca ção que quem come apres sa do come cru. Se na dor
Si que i ra Cam pos, o Mi nis tro da Edu ca ção está di zen do
ao Bra sil e ao mun do que não está co men do cru, mas
que está je ju an do, está no Fome Zero e não tem di nhe i -
ro al gum para con ti nu ar a obra da edu ca ção.

Nós do Pi a uí que re mos ape nas R$30 mil do Mi -
nis tro da Sa ú de para fa zer um hos pi tal uni ver si tá rio, e
es ta mos pre gan do no de ser to.

Se na dor Hé lio Cos ta, V. Exª, que tan to apren deu
nos Esta dos Uni dos, já de via ter ves ti do a ca mi sa 10 do
time dos pe la de i ros para trans for mar essa equi pe numa 
se le ção. V. Exª sabe que o Pre si den te Bill Clin ton man -
dou dois téc ni cos con sa gra dos, Ted Ga e bler e Da vid
Osbor ne, es tu da rem o go ver no. Sin te ti zan do a ob je ti vi -
da de nor te-ame ri ca na de ad mi nis trar as de mo cra ci as,
che ga ram à con clu são de que um go ver no tem que ser
pe que no, não pode ser gran de; não pode ser gran de
como um tran sa tlân ti co que afun da igual ao Ti ta nic. Tem 
que ser pe que no e ágil. O Go ver no do Bra sil está gran -
de de ma is, cada dia so fre mais au men tos. Re cen te -
men te, tí nha mos doze ou de zes se is mi nis té ri os; ago ra
te mos cer ca de qua ren ta. 

Eu que ria vol tar à Fran ça, que fez em doze anos
a re for ma, Se na dor Ro meu Tuma. Lá eles es tu dam.
Tem-se que es tu dar para go ver nar. Go ver nar não é
fá cil – está nos li vros de Dom Qu i xo te de la Man cha –, 
é um gol fo de con fu sões.

Um po e ta por tu guês dis se que go ver nar vem do 
gre go na ve gar: “Na ve gar é pre ci so, vi ver não é pre ci -
so.” Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, na ve gar – go ver -
nar, em gre go – era a ma i or di fi cul da de que se ti nha,
sem bús so la, su je i to a tem pes ta des, a tur bu lên ci as.
Isso era na ve gar. Na ve gar é pre ci so. Pre ci so é pre ci -
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são. Era ne ces sá rio ter pre ci são, ca pa ci da de, com pe -
tên cia.

Se na dor Ro meu Tuma, lá na Fran ça, que fez a
re for ma em 12 anos, es tu da ram. O fi ló so fo René Des -
car tes* con sa grou-se por sua obra fi lo só fi ca. Era ma -
te má ti co e jun tou arit mé ti ca com ge o me tria. Escre veu 
O Dis cur so do Mé to do. 

Se na dor Mo za ril do, as co i sas são fá ce is quan do 
se es tu da. A ig no rân cia é au da ci o sa. Em O Dis cur so
do Mé to do, René Des car tes di zia: “não ace i te uma
co i sa como ver da de se não con se guir pro var essa
ver da de.” Vai mais adi an te, Se na dor Pa pa léo Paes, e
en si na o mun do: “quan do se tem uma co i sa mu i to
com ple xa, di vi da-a em par tes e re sol va, sim pli fi que.” 

Para que essa pres sa? Se a Fran ça fez a re for -
ma em doze anos, nós va mos, ra pi da men te, ver a
PEC nº 40 ser trans for ma da em qua ren ta pe ca dos
en ga na do res, cri mi no sos, ti ran do di re i tos, ou per ver -
sos, es te li o na tá ri os, cri mi no sos. 

Este é o sex to pro nun ci a men to que faço e que ro 
fa zer uma aná li se. Esta Casa não pode tra ir Rui Bar -
bo sa, que dis se que a lei e a jus ti ça é mu i to ca mi nho.

Essa re for ma tira mu i tos di nhe i ros e não be ne fi -
cia. La men ta vel men te, a Re for ma da Pre vi dên cia So -
ci al que está nes ta Casa pou co ou qua se nada tra ta
da pre vi dên cia so ci al pú bli ca.

Pres tem aten ção a al guns da dos que 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. 

Em 2002, a Pre vi dên cia So ci al pú bli ca (INSS)
fe chou o ano com ar re ca da ção lí qui da de R$71 bi -
lhões, 5,37% do PIB; e des pe sa de be ne fí ci os de
R$88 bi lhões, 6,66% do PIB. 

O INSS tem 27,5 mi lhões de se gu ra dos con tri -
bu in tes; 21,4 mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas, 
que re ce bem um va lor mé dio de R$ 448,00 (cer ca de
US$150), dos qua is 14,5% mi lhões são be ne fí ci os ur -
ba nos, no va lor mé dio de R$533,00 (cer ca de
US$180); 6,9 mi lhões são be ne fí ci os ru ra is, no va lor
mé dio de R$243,00 (cer ca de US$80).

Res sal te-se que 13,5 mi lhões, ou seja, 63,16%,
in clu in do 7 mi lhões de apo sen ta dos e pen si o nis tas
ru ra is que pou co ou nada con tri bu í ram para re ce ber o 
be ne fí cio mí ni mo, re ce bem até um sa lá rio mí ni mo;
76,36%, mais de 16 mi lhões, re ce bem até dois sa lá ri -
os mí ni mos; 83,31%, mais de 17,5 mi lhões, re ce bem
até três sa lá ri os mí ni mos; 88,08%, cer ca de 18,5 mi -
lhões, re ce bem até qua tro sa lá ri os mí ni mos; 92,48%,
cer ca de 19,5 mi lhões, re ce bem até cin co sa lá ri os mí -
ni mos.

E pas mem: 42 mi lhões de bra si le i ros es tão fora
da Pre vi dên cia So ci al; des tes, po ten ci al men te 17 mi -
lhões po de ri am es tar con tri bu in do.

A Pre vi dên cia, que já teve 10 con tri bu in tes para
um be ne fi ciá rio, hoje, quan do as pres sões de be ne fí -

ci os se acen tu am e im pac tam em fun ção da lon ge vi -
da de do apo sen ta do e pen si o nis ta, alon gan do a des -
pe sa, tem pra ti ca men te um para um.

Como con se qüên cia dra má ti ca da pri me i ra re -
for ma da Pre vi dên cia So ci al, no Go ver no do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, o fa tor pre vi den -
ciá rio con tri bu iu de for ma per ver sa para que se re du -
zis se, nos úl ti mos dois anos, o va lor ini ci al dos be ne fí -
ci os con ce di dos, pres si o nan do para que mais e mais
se gu ra dos do INSS se jam em pur ra dos para a fa i xa de 
um sa lá rio mí ni mo. Isso sem que fa le mos que a mu -
dan ça do tem po de ser vi ço para tem po de con tri bu i -
ção se gu rou a de man da por be ne fí ci os.

Cla ro está que toda vez que os be ne fí ci os são
re a jus ta dos mo ne ta ri a men te esse con tin gen te de um
sa lá rio mí ni mo se am plia.

Tam bém não cus ta lem brar que a pri me i ra re for -
ma foi fe i ta para re du zir o dé fi cit da Pre vi dên cia So ci al 
(INSS) e o fa tor pre vi den ciá rio se trans for mou no ve -
tor de re ver são do dé fi cit. Pois bem, nada dis so acon -
te ceu.

Em 2002, o dé fi cit da Pre vi dên cia – cal cu la do
tão-so men te em re la ção da re ce i ta de con tri bu i ção
so bre a fo lha de pa ga men to de be ne fí ci os – che gou a
R$10 bi lhões.

Em 2003, o dé fi cit ca mi nha para al can çar os
R$26 bi lhões.

Em 2004, a pre vi são do Orça men to da União,
que está no Con gres so Na ci o nal, re co nhe ce um dé fi -
cit po ten ci al de R$31 bi lhões.

A pri me i ra re for ma, como esta que está no Se -
na do Fe de ral, foi fe i ta com base em nú me ros er ra dos, 
fal sos, es ti ma dos, pro je ta dos por “es pe ci a lis tas” com
o pro pó si to cla ro de cri ar di fi cul da des cres cen tes para 
a Pre vi dên cia So ci al pú bli ca para es ti mu lar a pri va ti -
za ção da Pre vi dên cia bra si le i ra.

É bom que se diga que a pri va ti za ção to tal –
com ado ção do mo de lo chi le no, en tão na moda, nos
idos de 1996 – só não se deu por que o Go ver no bra si -
le i ro não pôde as su mir des pe sas.

Des de en tão, in ten si fi ca ram-se na mes ma ve lo -
ci da de em que o INSS pas sou a ser mal ad mi nis tra do, 
es tig ma ti za do e di la pi da do, as ven das de pla nos pri -
va dos da pre vi dên cia com ple men tar aber ta, como tí -
tu los de ca pi ta li za ção, al can çan do hoje a in crí vel mar -
ca de 5,9 mi lhões de pla nos, com ati vos de R$39 bi -
lhões. Este ni cho do mer ca do se gu ra dor é dos mais
prós pe ros e em ex pan são cres cen te.

O mais inu si ta do nes te pro ces so é en quan to o
INSS se trans for mou num que i jo su í ço de di fi cul da -
des e fra u des, in du zi das ou pa tro ci na das por seus
maus ges to res e res pon sá ve is, a pre vi dên cia pri va da
apre sen tou uma li qui dez tão gran de quan to o seu po -
ten ci al de ris co, todo ban ca do pe los com pra do res de
seus pla nos.
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Sras e Srs. Se na do res, mas se há a ca rac te ri za -
ção do dé fi cit do INSS, que a mí dia bra si le i ra re ba ti -
zou de rom bo, este dé fi cit é ain da con se qüên cia de
um con ce i to ado ta do na for mu la ção das con tas pú bli -
cas que de sa gre ga a con ta bi li da de da Pre vi dên cia
So ci al da con ta bi li da de da Se gu ri da de So ci al. Con si -
de ram-se tão-so men te a re ce i ta da fo lha de con tri bu i -
ção e as des pe sas com be ne fí ci os, de pres ta ção úni -
ca ou con ti nu a da. Este con ce i to foi im pos to pelo Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal – FMI, para ex pli ci tar vul -
ne ra bi li da de do INSS e fa vo re cer sua pri va ti za ção.

Com efe i to, se apro pri ar mos re cur sos con sig na -
dos no Orça men to Fis cal, CPMF e Co fins à Se gu ri da -
de So ci al, o ba lan ço é su pe ra vi tá rio, mes mo con si de -
ran dos as trans fe rên ci as do Te sou ro para su prir o su -
pos to rom bo do INSS. O con ce i to de se gu ri da de so ci -
al não é, en tre tan to, re fe rên cia nas con tas pú bli cas. O
que tor na qua se ina ce i tá vel o ques ti o na men to de que 
o dé fi cit é uma obra de fic ção con tá bil.

Mas, essa “pres são con tá bil” que trans for ma su -
pe rá vit em dé fi cit se re sol ve ria no âm bi to do INSS se
hou ves se me nos von ta de con tá bil e mais von ta de po -
lí ti ca.

Sa bem por quê?
O INSS tem a re ce ber qua se 800 mil cré di tos no

va lor de R$176 bi lhões – R$100 bi lhões na dí vi da ati -
va e R$76 bi lhões na dí vi da ad mi nis tra ti va –, duas ve -
zes a sua re ce i ta de con tri bu i ção, mais de duas ve zes
a sua fo lha de pa ga men tos de be ne fí ci os e qua se 15
% do PIB.

O INSS tem uma so ne ga ção, eva são, eli são,
lap sos le ga is etc – me di das pelo TCU em ma gis tral
tra ba lho con du zi do pelo Mi nis tro Adylson Mot ta com
as equi pes do Tri bu nal – de 40% da sua re ce i ta, que
re pre sen ta rá, em 2003, cer ca de R$35,2 bi lhões,
qua se 40% de sua re ce i ta e 50% de sua des pe sa.

O INSS vem sen do cres cen te men te pres si o na -
do para ano a ano au men tar a sua re nún cia con tri bu ti -
va, es pe ci al men te en tre os em pre ga do res ru ra is, fi -
lan tró pi cas, Sim ples, Re fis II etc, que em 2003 che ga -
rá aos R$10 bi lhões. 

Não há po lí ti ca de fis ca li za ção, co bran ça e ar re -
ca da ção e mu i to me nos de re cu pe ra ção de cré di to.
Um as ses sor do Mi nis tro aca ba de afir mar que o
INSS le va rá 100 anos para co brar re a is dí vi das ati vas, 
pois só con se gue co brar 1% por ano. É ina cre di tá vel.

O INSS fis ca li za mal, co bra mal e ar re ca da mal.
Tem ape nas três mil e qui nhen tos fis ca is e dois mil
pro cu ra do res para três mi lhões e qui nhen tas mil em -
pre sas. Nos úl ti mos tre ze anos, per deu mais de vin te
mil ser vi do res.

Seus sis te mas cor po ra ti vos de Infor má ti ca, ul -
tra pas sa dos e com tec no lo gia bur ra, sem in ter fa ce,
não se fa lam in ter na men te en tre Arre ca da ção, Be ne -
fí ci os e Pro cu ra do ria e não se fa lam ex ter na men te
com a Re ce i ta Fe de ral, o FGTS e o Ca das tro de

Empre sas do Mi nis té rio do Tra ba lho e mu i to me nos
com ca das tros es ta du a is e mu ni ci pa is.

Qu e ro lhes di zer que, ape sar des ses nú me ros
con tun den tes e in qui e tan tes, os téc ni cos da Ansps
as se gu ram que a Pre vi dên cia So ci al pú bli ca, o INSS,
é viá vel, é re cu pe rá vel, é sa neá vel, se hou ver von ta de 
po lí ti ca, co man do, de ter mi na ção, pro fis si o na li za ção
da ges tão, pla ne ja men to es tra té gi co e ope ra ci o nal,
sis te mas, vi são de fu tu ro e ri go ro sa apli ca ção da Lei.

Man ti das as atu a is ações de im pro vi sa ção, o fu -
tu ro da Pre vi dên cia So ci al Pú bli ca será ca tas tró fi co.

O pró prio Tri bu nal de Con tas da União já es ti -
mou que a dí vi da a re ce ber de ve rá che gar a R$500
bi lhões – um PIB, a pre ço de hoje – an tes de 2005.

Srs. Se na do res, faço essa ad ver tên cia de pe i to
aber to e con ven ci do de que es tou pres tan do um ser -
vi ço à Pre vi dên cia So ci al Pú bli ca, ao meu País, no
ano em que co me mo ra mos 80 anos da Insti tu i ção.
Estou que ren do sal var o INSS, nes te mo men to em
que se em pur ra go e la aba i xo uma re for ma pre vi den -
ciá ria que, sal vo na fi xa ção da ida de mí ni ma para os
ser vi do res pú bli cos, era dis pen sá vel. É uma re for ma
que não tem a cara do ideá rio dos tra ba lha do res bra -
si le i ros; que cor ta di re i tos so ci a is e ga ran ti as cons ti tu -
ci o na is, mas que tem a cara lisa e la va da do FMI, dos
ban que i ros, dos se gu ra do res e da Bol sa, que es tão
aguar dan do a fa lên cia do INSS para se apro pri ar de
seu es pó lio. Um pe da ço de nos sas es pe ran ças e dos
nos sos so nhos está su min do do nos so Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Mão San ta,
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. Pa pa léo
Paes.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois
não, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de,
as sim que pos sí vel, fa zer uso da pa la vra, pela Li de -
ran ça do PSDB, para uma co mu ni ca ção que con si de -
ro de fun da men tal im por tân cia.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, na for ma re gi men tal.

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, sou ad mi ra dor pes so al
do emi nen te Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo, cujo ca rá ter
e es pí ri to de ho mem pú bli co co nhe ço pro fun da men te. 
Gos ta ria de fa zer alu são a pro nun ci a men to fe i to des -
ta tri bu na pelo ilus tre Se na dor Ma gui to Vi le la, re por -
tan do ma té ria ve i cu la da pela Fo lha de S.Pa u lo, não
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ape nas na con di ção de com pa nhe i ro de Par ti do, mas
tam bém na con di ção de to can ti nen se, pois nos con si -
de ra mos go i a nos, já que ti ve mos do Esta do de Go iás
apo io mu i to gran de por oca sião da cri a ção do nos so
Esta do de To can tins. So mos, por tan to, con ter râ ne os,
sim. Mais do que em face do laço par ti dá rio, sin to-me
na obri ga ção e no de ver de re fe rir-me, em pri me i ro lu -
gar, a uma nota trans cri ta hoje na Fo lha de S.Pa u lo,
na pá gi na de nº 10, em que o Go ver na dor Mar co ni
Pe ril lo pres ta es cla re ci men tos re fe ren tes à ma té ria
de do min go pas sa do. Em con ta to por te le fo ne com
meu que ri do Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo, re ce bi al gu -
mas in for ma ções que jul go im por tan te trans fe rir para
este Ple ná rio, para a opi nião pú bli ca na ci o nal e para
toda a im pren sa.

O Pro gra ma Ban co do Povo de mi cro em pre en -
di men tos re a li za do pelo Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo,
em con sór cio com o Se brae e com as pre fe i tu ras do
Esta do de Go iás, des de abril de 1999 até a pre sen te
data, já em pre en deu e já ge rou mi lha res de em pre -
gos no Esta do de Go iás. Du zen tas pre fe i tu ras ou já
im plan ta ram ou es tão em pro ces so de im plan ta ção
das ações de mi cro em pre en di men to; vin te e nove mil
e se is cen tos mi cro em pre en di men tos fo ram re a li za -
dos pelo Ban co do Povo.

O Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo pe diu-me que de -
i xas se à von ta de não ape nas o Se na dor Ma gui to Vi le -
la, mas tam bém qual quer ou tro in te gran te de qual -
quer Ban ca da, de qual quer Par ti do des ta Casa, para
que o con vi das se ou o con vo cas se. S. Exª terá enor -
me pra zer em cum prir mis são de ho mem pú bli co
trans pa ren te e de vo ta do ao seu Esta do e vir a esta
Casa pres tar os es cla re ci men tos, re co lo car tudo
aqui lo que con si de ra o Go ver na dor dis tor ci do na ma -
té ria fe i ta e or ga ni za da pela Fo lha de S.Pa u lo, ve í cu -
lo que não nos cabe ques ti o nar, Sr. Pre si den te. Mas
com re la ção es pe ci fi ca men te à ma té ria, é ve e men te
o Go ver na dor em suas co lo ca ções, já trans cri tas na
nota que ofe re ceu à Fo lha de S.Pa u lo, na data de
hoje, so bre o que S. Exª con si de ra des ca bi do, des tor -
ci do e in ve rí di co.

Faço, por tan to, Sr. Pre si den te, este es cla re ci -
men to. E dis se o Go ver na dor: “Eu não me ati ve às
bar re i ras par ti dá ri as. Tem o Se na dor Ma gui to Vi le la o
de po i men to da pre fe i tu ra de sua ci da de na tal”. O Go -
ver na dor su ge riu que, ao ser con vo ca do ou por re -
que ri men to ou por con vi te do Se na dor Ma gui to Vi le la
ou de qual quer ou tro Se na dor, fos se con vi da do tam -
bém o Pre fe i to da ci da de de Ja taí, onde o Go ver no do
Esta do tem uma par ce ria com a Pre fe i tu ra, com re -
pas se di re to de re cur sos dos co fres do Esta do para a
Pre fe i tu ra. Uma or ga ni za ção não go ver na men tal
apre sen ta da pela Pre fe i tu ra ad mi nis tra os re cur sos e
im ple men ta os mi cro em pre en di men tos.

Por tan to, no bres Se na do res Ma gui to Vi le la e
Mo za ril do Ca val can ti, Lí de res de to dos os Par ti dos,

meus no bres Pa res, dis se-me o Go ver na dor Mar co ni
Pe ril lo que de se ja vir a esta Casa, a Casa que re pre -
sen ta os Esta dos. S. Exª está pron to e à dis po si ção,
pre pa ra do e mo ti va do, para de fen der aqui e em qual -
quer Co mis são, um pro gra ma do qual S. Exª se or gu -
lha. É um pro gra ma que lhe tem atri bu í do um dos ma i -
o res ín di ces de po pu la ri da de e de apro va ção nas
suas ações de Go ver no.

Eu gos ta ria de lem brar que o Go ver na dor Mar -
co ni Pe ril lo foi ele i to no, tal vez, mais ex tra or di ná rio
pro ces so ele i to ral no ano de 1998. S. Exª era uma no -
vi da de; foi al guém que sur pre en deu a opi nião pú bli ca
na ci o nal. Não que ro e não fa ria ja ma is uma in cur são
à dis cus são po lí ti co-par ti dá ria do meu que ri do Esta -
do de Go iás. Quis o povo de Go iás que S. Exª fos se
re e le i to. As ele i ções fo ram li vres e so be ra nas, dig ni fi -
can do a to dos que par ti ci pa ram. Os mes mos vo tos
que trou xe ram o no bre Se na dor Ma gui to Vi le la a esta
Casa le va ram o Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo ao Go -
ver no do Esta do de Go iás.

S. Exª me pe diu e eu me sin to no de ver e na obri -
ga ção de re trans mi tir as pa la vras do Go ver na dor que, 
re e le i to aos 40 anos de ida de, é, sem dú vi da ne nhu -
ma, um ex tra or di ná rio va lor des te novo mo men to que
vive a po lí ti ca bra si le i ra. S. Exª se con fi gu ra como um
tipo de opo si ci o nis ta cons tru ti vo nas suas re la ções
com o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va. Foi exa ta men te no Esta do de Go iás onde o Pre si -
den te Lula foi bus car um dos mem bros in te gran tes do
PSDB, o Pre si den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i -
rel les, ele i to, jun to com Mar co ni Pe ril lo e com V. Exª,
Se na dor De mós te nes Tor res, e que abriu mão da
hon ra de re pre sen tar o povo do Esta do de Go iás para
ser Pre si den te do Ban co Cen tral, es co lhi do pelo Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va e pelo Mi nis tro Antô -
nio Pa loc ci.

Sr. Pre si den te, a mi nha ve e mên cia é a ve e mên -
cia das pa la vras a mim trans cri tas pelo Go ver na dor
Mar co ni Pe ril lo, que con si de ra de fun da men tal im por -
tân cia que não fi que essa dis cus são ape nas nos pro -
nun ci a men tos re a li za dos pelo no bre Se na dor Ma gui -
to Vi le la e por mim. Mais que isto: de se ja que esta
Casa, que re pre sen ta os Esta dos, te nha opor tu ni da -
de de es cla re cer, de for ma de fi ni ti va, o ma i or pro gra -
ma de mi cro em pre en di men tos re a li za do no País em
ter mos ab so lu tos – diga-se, de pas sa gem, que Go iás
não está en tre as ma i o res ar re ca da ções des te País.
O Go ver na dor quer ter o pra zer de vir dis cu tir a for ma, 
o con te ú do, a trans pa rên cia e a exe cu ção do pro gra -
ma. Jun to com S. Exª, se ne ces sá rio for, vi rão os 200
Pre fe i tos, que es tão co-par ti ci pan do com o Se brae
des sa ini ci a ti va.

Eu, que sou um da que les que têm de ze lar,
como mem bro in te gran te da Mesa, pelo Re gi men to
Inter no, ven do a si na li za ção do Se na dor Ma gui to Vi le -
la, que me so li ci ta um apar te, res sal to ser per fe i ta -
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men te ca bí vel, no ho rá rio de Li de ran ça, a con ces são
do apar te.

Se na dor Ma gui to Vi le la, te rei pra zer em ou vir V.
Exª.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, cum pri men to V. Exª. Sei
da so li da ri e da de de V. Exª com o Go ver na dor, do meu 
Par ti do, o que é en ten dí vel. Quem me ou viu ou quem
está ou vin do V. Exª fi ca rá es tu pe fa to, em ra zão de um
jor nal da cre di bi li da de e da im por tân cia para este
País, como a Fo lha de S.Pa u lo, es tar men tin do ao
Bra sil. E a Fo lha de S.Pa u lo en tre vis tou o Go ver na -
dor. Li a re por ta gem e a en tre vis ta que esse jor nal fez
com o Go ver na dor. No mo men to, a Fo lha de S.Pa u lo
está sob sus pe i ção. Ou a Fo lha de S.Pa u lo está
men tin do ou eu não en ten do mais nada. Sem pre
acre di tei mu i to nes se jor nal, que está aci ma de qual -
quer sus pe i ção. Cre io ser o jor nal de ma i or cre di bi li -
da de no País. Será que a Fo lha de S.Pa u lo está in -
ven tan do isso? Se es ti ver in ven tan do, o jor nal deve
ser pro ces sa do. Eu pro ces sei to dos os jor na is que me 
ca lu ni a ram e que me di fa ma ram. Os pro ces sos es tão
na Jus ti ça para quem qui ser sa ber. Por tan to, acre di to
que o Go ver na dor tem obri ga ção mo ral de pro ces sar
a Fo lha de S.Pa u lo, que está pres tan do um des ser vi -
ço ao Bra sil, pu bli can do uma pá gi na ou qua se pá gi na
in te i ra de uma re por ta gem men ti ro sa, in ve rí di ca. Nes -
se caso, o cul pa do não sou eu. Eu ape nas li o que foi
pu bli ca do na Fo lha de S.Pa u lo. Qu e ro di zer a V. Exª
que o pró prio Ban co Cen tral de tec tou ir re gu la ri da des
em en de re ços, ava lis tas e re que ri men tos de em prés -
ti mo as si na dos por pes so as que não ti nham di re i to. É
pre ci so fa zer uma in ves ti ga ção mais pro fun da e não
fi car sen do dada sa tis fa ção nes te Se na do ou en vi ar
do cu men to. De vem fa zer como fi ze ram com re la ção
ao pro ble ma da Ca cho e i ra Dou ra da. Ti nham dú vi da
quan to à tran sa ção. Então, so li ci tei ao Lí der do meu
Par ti do que re que res se a ins ta la ção de uma CPI na
Assem bléia Le gis la ti va de Go iás, o que foi fe i to. Fa -
çam o mes mo. Não se tra ta de as sun to para ser re sol -
vi do aqui numa Co mis são em um ou ou tro mo men to.
É pre ci so uma CPI para in ves ti gar não só as ir re gu la -
ri da des anun ci a das pelo Ban co Cen tral, como tam -
bém as apon ta das pela Fo lha de S.Pa u lo. Esse pro -
ble ma deve ser apu ra do por uma CPI. Não é ques tão
para ser tra ta da aqui, res pon di da des ta tri bu na. Pos -
so até es tar er ra do; pode ser que nada seja ver da de i -
ro. Se não for, cul pa rei a Fo lha de S.Pa u lo e o Ban co
Cen tral. Se o Ban co Cen tral não ti ver res pon sa bi li da -
de, nin guém mais terá nes te País. Se a Fo lha de
S.Pa u lo pu bli ca uma ma té ria men ti ro sa numa pá gi na
in te i ra, nin guém mais pode en ten der nada. Su gi ro a V. 
Exª e ao Go ver na dor que pe çam à Ban ca da do Par ti -
do na Assem bléia Le gis la ti va a ins ta la ção de uma
CPI, a exem plo do que foi fe i to em re la ção à dú vi da
que ti nham quan to ao meu Go ver no. Fa çam isso. Aí,

sim, te rão to dos os do cu men tos. To das as in ves ti ga -
ções se rão pú bli cas e o as sun to fi ca rá es cla re ci do.
Não que ro di zer, nem dis se em mo men to al gum, que
o Go ver na dor er rou. S. Exª pode ter sido in du zi do ao
erro. E há de zo i to do pri me i ro es ca lão nes sa or ga ni -
za ção, in clu si ve o Lí der de S. Exª na Assem bléia Le -
gis la ti va e o Se cre tá rio da Fa zen da. Isso não jus ti fi ca.
Por que não co lo cou o Pre si den te do Li ons, do Ro -
tary, da Ma ço na ria, a Igre ja Ca tó li ca, a Igre ja Evan gé -
li ca? Ti nha que pe gar os mais pró xi mos e co lo car
nes sa or ga ni za ção, para po der ge ren ci ar 38 mi lhões
e re ce ber, se gun do a Fo lha de S. Pa u lo, 36% por
isso. Quer di zer, ele não deve ex pli ca ções a mim, mas 
ao Bra sil, por que a Fo lha de S. Pa u lo tam bém não se 
li mi ta a Go iás ou a Bra sí lia. Ela tem cir cu la ção na ci o -
nal e, até onde eu sa i ba, é o me lhor jor nal e de ma i or
cre di bi li da de nes te País. Ago ra, isso tem que ser apu -
ra do e o Go ver na dor está cer to ao pe dir a V. Exª para
vir aqui res pon der. Só que, no meu en ten der, para
apu rar de ti da men te esse fato tem que ha ver uma CPI. 
Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Ma gui to Vi le la, an tes de con ce der o
apar te ao Se na dor De mós te nes Tor res, va mos con -
cor dar em al guns pon tos.

Pri me i ro, o Go ver na dor foi cla ro no en ten di men -
to que tem V. Exª. No en ten di men to do Go ver na dor, S. 
Exª deve sa tis fa ção. O povo se en car re gou de re sol -
ver o em ba te ocor ri do en tre V. Exª e o Go ver na dor.

Se gun do, pen so que, mais ágil do que uma CPI
e mais for te como ins tru men to, V. Exª, além des ta tri -
bu na, que sabe bem usar, tem a Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le, que tem to dos os me ca nis mos de
uma CPI para apu rar um caso des ses, que en vol ve,
in clu si ve, o Ban co Cen tral. Está aí o gan cho que per -
mi te a V. Exª, que atri bui a V. Exª, re gi men tal men te, se 
não o de ver, o di re i to de pro mo ver tal ques ti o na men to
não só da tri bu na.

Com re la ção à Fo lha de S.Pa u lo, ape nas digo,
Se na dor Ma gui to Vi le la, que V. Exª, como eu ou qual -
quer um de nós, em al gum mo men to de nos sas vi das,
já so freu in jus ti ça por par te da Fo lha de S.Pa u lo, ou
do Jor nal do Bra sil, ou de qual quer ou tro ve í cu lo de
im pren sa, como o Jor nal Na ci o nal. V. Exª foi Go ver na -
dor, so freu, como um ho mem pú bli co so fre, o exer cí cio
so li tá rio de go ver nar, de mu i tas ve zes ser in jus ti ça do e
de nem sem pre en con trar na Jus ti ça o re pa ro dos da -
nos, que são, como nós mes mos dis se mos, às ve zes
ir re pa rá ve is. Mas o Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo faz
ques tão ab so lu ta de di zer que, jun to com S. Exª nes se
pro ces so, es tão du zen tos Pre fe i tos, in clu si ve o da ter ra 
na tal de V. Exª, e quer um am plo es cla re ci men to, não
trans for mar isso numa guer ra pa ro qui al, e nem eu me
en vol ve ria nes sa ques tão. Ape nas en ten do que, le van -
ta da a ques tão da tri bu na des ta Casa, dela virá a res -
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pos ta pre ten di da pelo Go ver na dor. Ape sar de, res pe i -
to sa men te, di zer que en ten de não de ver a V. Exª sa tis -
fa ções, quer tê-las de for ma trans pa ren te, como de -
mons trou numa nota pu bli ca da hoje, sob sua as si na tu -
ra, à pá gi na 10, na pró pria Fo lha de S.Pa u lo. A nota
está pu bli ca da, e peço, Sr. Pre si den te, an te ci pa da -
men te, sua trans cri ção. Nela são es cla re ci das, de fi ni ti -
va men te, to das as ques tões le van ta das na ma té ria.
Mas o Go ver na dor não gos ta ria que essa dis cus são,
que en vol ve 29.600 mi cro em pre en di men tos e 53 mil
em pre gos di re tos, fi cas se ape nas no pro nun ci a men to
de V. Exª ou em meu pro nun ci a men to.

Que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
qual quer Se na dor e qual quer Par ti do fa çam ao Go -
ver na dor esse fa vor, não ape nas no dis cur so, mas
para um mais am plo es cla re ci men to.

Ouço V. Exª, Se na dor De mós te nes Tor res.
O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Se -

na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, ocu pa rei, em se -
gui da, a tri bu na para tam bém fa zer co men tá ri os so -
bre o pro nun ci a men to do Se na dor Ma gui to Vi le la.
Na tu ral men te, o Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo tem fe -
i to um go ver no em pre en de dor e pro mo vi do o cres -
ci men to de nos so Esta do. E já tive opor tu ni da de,
nes ta tri bu na, de elen car al gu mas das me di das que 
S. Exª tem to ma do, a tal pon to que hoje foi di vul ga da
uma pes qui sa Bras mar ke ting que diz jus ta men te que
o Go ver na dor Mar co ni Pe ril lo é o pri me i ro no ran -
king na ci o nal no com ba te às de si gual da des. E uma 
das ala van cas do Go ver na dor é jus ta men te o em -
pre en de dor pro je to Ban co do Povo, que tem fi nan ci -
a do pe que nos em pre en de do res e, com isso, ge ra -
do mi lha res de em pre gos, dan do opor tu ni da de para 
que as pes so as pos sam cres cer em nos so Esta do.
Qu an to à re por ta gem da Fo lha de S.Pa u lo, não há
que se dis cu tir se quem tem ra zão é o Go ver na dor
ou o jor nal. Por quê? Por que não há uma acu sa ção
for mal de ir re gu la ri da de. O que a Fo lha de S.Pa u lo
faz, na sua re por ta gem, é es tra nhar que uma taxa
de ad mi nis tra ção pos sa ser co bra da até o pa ta mar
de 36%. Não hou ve um re pas se se quer, por que a
en ti da de foi cri a da no fi nal do ano pas sa do e o pri -
me i ro con vê nio foi cri a do efe ti va men te ago ra. Mas o 
Go ver na dor tam bém, no mes mo jor nal Fo lha de
S.Pa u lo – vou fa zer um re que ri men to e trans cre ver
toda a nota pu bli ca da pelo Go ver na dor –, mos tra
cla ra men te que isso é para que pos sa ha ver, em até 
36% dos re cur sos des ti na dos, a ca pa ci ta ção de
pes so as, para que elas pos sam uti li zar-se des ses
re cur sos que se rão for ne ci dos. Mu i tas ve zes um pe -
que no em prés ti mo é fe i to, mas a pes soa não tem
nem a ca pa ci da de de uti li zá-lo ade qua da men te.
Essa é a ar gu men ta ção fe i ta pelo nos so Go ver na -
dor, que, por es tar fa zen do um go ver no bas tan te
lim po e em pre en de dor, me re ce que te nha mos a al -

ti vez de cre di tar a S. Exª toda a ar gu men ta ção nes -
se sen ti do, o que me pa re ce bas tan te ra zoá vel. Não
se co bra por taxa de ad mi nis tra ção, mas se for ne ce
re cur so a fim de ca pa ci tar as pes so as. É ób vio que,
se a taxa de ad mi nis tra ção fos se nes se pa ta mar, a
si tu a ção me re ce ria in ves ti ga ção. Aliás, o Mi nis té rio
Pú bi co, por in ter mé dio do Pro mo tor Abrão Amisy
Neto, já pro mo veu a aber tu ra de um pro ce di men to
pre li mi nar, pe din do ex pli ca ções, que já fo ram pres -
ta das pelo Go ver no ao Pro mo tor de Jus ti ça, que, a
par tir daí, for ma rá sua con vic ção. Ou seja, não hou -
ve pre ju í zo ao Erá rio por que não hou ve re pas se. Da 
mes ma for ma, não hou ve acu sa ção do jor nal Fo lha
de S.Pa u lo  em re la ção a re cur sos de qual quer es -
pé cie. Mas há, sim, uma jus ti fi ca ti va bas tan te ra -
zoá vel, mes mo por que não se fi xou o pa ta mar de
36%. É até 36%, po den do ser de 1%, 2%, 3%, 5%,
10% dos re cur sos, a fim de que as pes so as pos sam
se be ne fi ci ar do em prés ti mo, pre pa ran do-se e tam -
bém a seus em pre ga dos, que vi rão, na tu ral men te,
da cons ti tu i ção de uma mi cro em pre sa. Daí por que
me pa re ce que não há uma in dis po si ção en tre o Go -
ver no do Esta do e o jor nal Fo lha de S.Pa u lo, as sim 
como acre di to que o Se na dor Ma gui to Vi le la cum -
priu o de ver de aler tar a so ci e da de de que o em pre -
en di men to po de ria ser le si vo. S. Exª tem uma pre o -
cu pa ção no bre, jus ti fi cá vel, na qua li da de de re pre -
sen tan te do Esta do. Mas as ex pli ca ções for mu la das 
pelo Go ver na dor fo ram bas tan te ra zoá ve is, se de -
ram a con ten to, fa zem jus à sua his tó ria como Go -
ver na dor do Esta do. Na tu ral men te o pró prio Mi nis -
té rio Pú bli co ain da não to mou pro vi dên cia al gu ma,
uma vez que até o pre sen te mo men to ne nhu ma in -
cor re ção fi cou efe ti va men te de mons tra da. Daí por
que que ro elo gi ar o pro nun ci a men to que V. Exª faz.
Adi ro in con di ci o nal men te a ele, res sal tan do que
nada acon te ceu por que ne nhum re cur so foi pas sa -
do. Há um ques ti o na men to pú bli co a esse res pe i to e 
tam bém uma jus ti fi ca ti va pú bli ca bas tan te ra zoá vel.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço o pro nun ci a men to de V. Exª e a be -
ne vo lên cia do Pre si den te.

Por úl ti mo, in for mo que o pró prio Go ver na dor
en de re çou ofí cio à Pro cu ra do ra-Ge ral de Jus ti ça do
Esta do de Go iás, so li ci tan do que tam bém pro ce des -
se à in ves ti ga ção, a fim de dar ma i or trans pa rên cia ao 
as sun to.

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 EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS 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 Pa u lo Paim, para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º,
do Re gi men to Inter no. S. Exª dis põe de cin co mi nu -
tos para sua co mu ni ca ção.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT –
PA) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pela
or dem, con ce do a pa la vra à Se na dor Ana Jú lia Ca -
re pa.

A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT –
PA) – Obri ga da, Sr. Pre si den te. Gos ta ria de pe dir
ins cri ção pela Li de ran ça do PT.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
está ins cri ta e po de rá fa zer uso da pa la vra após o
ora dor ins cri to, Se na dor De mós te nes Tor res, de
acor do com o cri té rio de al ter nân cia en tre um ora -
dor ins cri to e uma so li ci ta ção pela li de ran ça ou
para co mu ni ca ção ina diá vel.

Com a pa la vra o Se na dor Pa u lo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Para co -

mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, uso a pa la vra para des ta car que
tra mi ta na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos a
Men sa gem nº 179, de 2003, de au to ria do Po der
Exe cu ti vo, que au to ri za a Pre fe i tu ra de Por to Ale -
gre a fa zer uma ope ra ção de cré di to ex ter no da or -
dem de US$27,5 mi lhões, para o fi nan ci a men to
de par te da ca pi tal, prin ci pal men te na zona nor te,
me lho ran do, as sim, a en tra da da ca pi tal ga ú cha.

O Pro gra ma tem por ob je ti vo dar qua li da de
de vida à po pu la ção de Por to Ale gre, por meio de
ações que bus cam me lho ri as das con di ções no
cam po da ha bi ta ção, re es tru tu ra ção, va lo ri za ção
pa i sa gís ti ca da re gião nor te da ci da de, além de
pro mo ver ações de ge ra ção de al ter na ti vas de em -
pre go, ren da e apo io co mu ni tá rio à po pu la ção re si -
den te.

Esse em prés ti mo, Sr. Pre si den te, é fru to de
am plo acor do. O con tra to fe i to com 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, já con ta com o apo io de di ver sos ór gãos na -
ci o na is e in ter na ci o na is.

Eu tam bém gos ta ria de di zer que o Re la tor
da ma té ria é o no bre Se na dor Sér gio Ca bral, que
já an te ci pou sua po si ção em pa re cer fa vo rá vel,
para que a ma té ria seja apre ci a da ra pi da men te.

Cum pri men to o Pre fe i to João Ver le por essa
ini ci a ti va e tam bém por ter en ca mi nha do à Câ ma ra 
de Ve re a do res da ca pi tal um pro je to de lei que ga -
ran te 12% das va gas da que la Pre fe i tu ra aos afro -
des cen den tes, exem plo se gui do tam bém pela Câ -
ma ra de Ve re a do res de Ca no as.

Para con clu ir, in for mo a Casa que re ce bi hoje
em meu ga bi ne te a Se cre tá ria-Exe cu ti va da Rede
Fe mi nis ta de Sa ú de, Fá ti ma Oli ve i ra; a Se cre tá -
ria-Adjun ta da Rede Fe mi nis ta de Sa ú de, Ana Ma -
ria da Sil va So a res; e ain da a pes qui sa do ra e re da -
to ra do dos siê Assi me tri as Ra ci a is no Bra sil, Srª
Wâ nia Sant’Anna.

Esse dos siê, Sr. Pre si den te, que con si de ro
de suma im por tân cia, con tri bu i rá mu i to para que
esta Casa apro ve o Esta tu to da Igual da de Ra ci al
e So ci al Ele de mons tra, de po is de es tu do re a li za -
do em pra ti ca men te todo o País, que a dis cri mi na -
ção so ci al no Bra sil não é so men te de fa i xa de po -
bre za, como al guns ci tam, mas tam bém ra ci al.
Gos ta ría mos de lem brar que o dos siê fez um es tu -
do de ta lha do, abran gen do os Esta dos de Ala go -
as, Pa ra í ba, Ma ra nhão, Per nam bu co, Pi a uí, Ce a -
rá, Ba hia, Ser gi pe, Rio Gran de do Nor te e Rio
Gran de do Sul.

Sr. Pre si den te, en ca mi nho à Mesa o dos siê
que hoje re ce bi, pela sua im por tân cia, para que
cons te nos Ana is.

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Cons ta ta-se que os afro-des cen tes da Re -
gião Sul têm o ma i or re gis tro de cobertura
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A aná li se de gê ne ro etá rio so bre o
 fe nô me no do anal fa be tis mo re ve la ou tros

co nor nos pre o cu pan tes
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A taxa de anal fa be tis mo dos me ni nos afro des cen -
den tes é qua se qua tro ve zes mais ele va da
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Em 2001, para o Bra sil como um todo,
ve ri fi ca mos que os bra si le i ros 10% mais
ri cos são 23,6 ve zes mais ri cos que os

bra si le i ros 40% mais pobres
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Na Re gião Nor des te a pro pri a ção de ren da
en tre a po pu la çao bran ca de mons tra ser a

mais ex pres si va do país.
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No que diz res pe i to ao fe nô me no da ho -
mens afro-ses cen tes exi bi do os per cen tu a is

mais ele va dos, res pec ti va men te,
22,0% e 21,6%
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Em 2001, 16,1% das cri an ças afro-des cen tes en tre 10 e 15 anos es ta vam
ocu pa das, en quan to as bran cas na mes ma si tu a ção to ta li za vam 11,5%

Fon te: IBGE/PNAD/Mi co da dos. Ela bo ra ção: IPEA/DISOC.
Nota: (1) Exclu si ve a po pu la ção ru ral de Ron dô nia, Acre, Ama zo nas, Ro ra i ma, Pará e Ama pá.  (2) O úl ti mo dé ci mo foi subs ti tu i do em cen té si mos para cap ta ra 
a par ce la mais rica da po pu la ção (1%).
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O ele va do per cen tu al de afro-des cen tes mo -
ran do em áre as de as sen ta men tos
sub nor ma is (fa ve las) ex pres sa e

desigualdade
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Em 1992, a po pu la ção afro-des cen den te ocu pa da ga -
nha va 48,6% dos ren di men tos au fe ri dos pela

po pu la ção bran ca ocupada
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No caso das mu lhe res afro-des cen den tes ocu pa das,
es sas ga nha vam, em 1992, 78,6% dos ren di men tos

au fe ri dos pe las mu lhe res bran cas ocu pa das.
Em 2001, ape sar do avan so ex pres si vo,

o per cen tu al era de 50%
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Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
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. Serys
Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
V. Exª será aten di do nos ter mos re gi men ta is.

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, ao
Se na dor De mós te nes Tor res. S. Exª dis põe de cin -
qüen ta mi nu tos, en tre tan to acre di ta mos que con tri bu -
i rá para que os ou tros Se na do res te nham a pos si bi li -
da de de fa lar, usan do ape nas vin te mi nu tos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) –  Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, “E na
gen te deu o há bi to/De ca mi nhar pe las tre vas/De mur -
mu rar en tre as pre gas/De ti rar le i te das pe dras/De ver 
o tem po cor rer” – Chi co Bu ar que.

Se hou ve um con sen so so bre a re u nião mi nis te -
ri al da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio é de que a
cú pu la que de ve ria de ci dir so bre a li be ra li za ção das
re la ções co mer ci a is fra cas sou e os ma i o res per de do -
res são os pa í ses do Ter ce i ro Mun do. O Ban co Mun di -
al cal cu la que 144 mi lhões de pes so as sa i ri am da po -
bre za em mé dio pra zo se um acor do ti ves se sido pac -
tu a do em Can cún. O ma lo gro das ne go ci a ções se
deve à in tran si gên cia da União Eu ro péia quan to à
ado ção de re gras para in ves ti men tos por em pre sas
mul ti na ci o na is nos pa í ses em de sen vol vi men to, en tre 
ou tras im po si ções.

Na re u nião de Can cún, mais uma vez a qua li da -
de da di plo ma cia bra si le i ra, li de ra da pelo Mi nis tro
Cel so Amo rim e com pos ta pe los Mi nis tros Luiz Fer -
nan do Fur lan e Ro ber to Ro dri gues, fez uma gran de
di fe ren ça ao con se guir si tu ar na agen da de en ten di -
men tos os sub sí di os aos pro du tos pri má ri os, mas o
re sul ta do, con for me de cla rou o pru den te Mi nis tro da
Agri cul tu ra, não pode ser con si de ra do po si ti vo, “é me -
lhor não ter acor do do que ter um mau acor do”, dis se
o Mi nis tro. O ex-Mi nis tro e De pu ta do Fe de ral Del fim
Neto ma ni fes tou opi nião mu i to bem aba li za da de que
não es pe ra va ou tro des fe cho, con si de ran do-se que é
mais re tó ri co o de se jo do li vre co mér cio. Já o bri lhan te 
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te não só ad mi tiu o re cuo
como fez prog nós ti cos de que as frus tra das ne go ci a -
ções de Can cún po dem pre ju di car as ne go ci a ções
so bre a Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas (Alca).

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, on tem abriu a ro da da
de so le ni da des da se ma na para anun ci ar que a re u -
nião de cú pu la da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio
“traz uma no vi da de ex tra or di ná ria nas re la ções do

Bra sil com o mun do de sen vol vi do”. Re fe ria-se à po si -
ção de li de ran ça que o Ita ma raty exer ceu em re la ção
ao blo co das na ções em de sen vol vi men to, o G-22. É
na tu ral o des ta que do Bra sil, mas nada jus ti fi ca o ar -
rou bo de pan-ame ri ca nis mo do Pre si den te Lula. Será
que Sua Exce lên cia se ima gi na um glo ri o so San Mar -
tin? A im pres são que o pri me i ro man da tá rio de i xou
em seu pro nun ci a men to é de que se os Esta dos Uni -
dos e a União Eu ro péia não qui se rem um acor do, até
o ano que fin da o Pre si den te Lula, em pes soa, se gui -
rá em mis são in ter na ci o nal à bus ca de ne gó ci os das
ará bi as com os con ti nen tes afri ca no e asiá ti co e o
Ori en te Mé dio.

Srªs e Srs. Se na do res, não é a pri me i ra vez que
o Bra sil en con tra re sis tên cia na he ge mo nia co mer ci al 
dos pa í ses ri cos e pro mo ve gui na da ter ce i ro-mun dis -
ta. O Pre si den te Lula ins pi rou-se no re gi me mi li tar e,
de for ma pi o ra da, pre ten de re pris ti nar a po lí ti ca do
“prag ma tis mo res pon sá vel do ex-Mi nis tro das Re la -
ções Exte ri o res, Antô nio Fran cis co Aze re do da Sil ve i -
ra. Após a cri se do pe tró leo de 1973, o Bra sil, que ti -
nha uma de pen dên cia bru tal do com bus tí vel fós sil no
seu pa co te ener gé ti co, teve uma re ca í da em di re ção
do Mo vi men to dos Não-Ali nha dos, um con cla ve de
re gi mes au to ri tá ri os pse u do-mar xis tas e re pú bli cas
de ba na na que pro pu nha a união dos pa í ses de pa u -
pe ra dos con tra os po de ro sos do he mis fé rio Nor te.

O Pre si den te Lula vai fa zer lon gas vi a gens pelo
ori en te em bus ca de um ob je ti vo im pro vá vel. Com
cer te za, será con de co ra do por di ta do res san gui ná ri -
os, fará dis cur sos re den ci o nis tas em nome dos hu mi -
lha dos e ofen di dos, pos si vel men te, con si de ran do-se
a pro pen são do Pre si den te Lula a mí mi cas sin fô ni -
cas, usa rá in du men tá ria de tri bo afri ca na, mas di fi cil -
men te con se gui rá pac to co mer ci al con sis ten te. A
idéia de li de ran ça do Bra sil no ce ná rio mun di al pas sa
mu i to mais pela nos sa ca pa ci da de de ter com pe ti ti vi -
da de eco nô mi ca do que na fan ta sia do Pre si den te
Lula de ser o por ta-voz do an ti im pe ra lis mo. Na ver da -
de, o que ape que na o Bra sil e im pe de o im ple men to
do con ce i to de de sen vol vi men to sus ten tá vel, mu i tas
ve zes, são obs tá cu los cri a dos pelo pró prio País e que 
não têm mu i ta re la ção com as idi os sin cra si as ex ter -
nas, em bo ra seja axi o má ti ca a in di fe ren ça do eixo
euro-ame ri ca no em re la ção à me di da do abis mo em
que se en con tram as na ções pe ri fé ri cas.

A pe di do do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
o Ban co Mun di al re a li zou um in te res san te es tu do
cha ma do “Bar re i ras Ju rí di cas, Po lí ti cas e Admi nis tra -
ti vas aos in ves ti men tos no Bra sil”. Pa tro ci na do pelo
Emba i xa dor Vi lal va, di vi di do em dois vo lu mes, o tra -
ba lho fez um di ag nós ti co com ple to dos me ca nis mos
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do cus to Bra sil que afu gen tam o in gres so de ca pi tal
de lon go pra zo, prin ci pal men te o des ti na do a pro du zir 
com vis tas ao mer ca do ex ter no. Tra ta-se de uma re la -
ção de gra va mes ta ri fá ri os e não ta ri fá ri os que di fi cul -
tam a en tra da dos in ves ti men tos es tran ge i ros di re tos
com a fi na li da de de ex por ta ção e cuja re mo ção é ele -
men tar para que o Bra sil ad qui ra per so na li da de no
mer ca do glo bal.

O es tu do do Ban co Mun di al de mons tra que, por
con ta da vi gên cia de ran ços das or de na ções co lo ni a -
is por tu gue sas no Bra sil, que ali men tam a bu ro cra cia
de alto cus to e ba i xa taxa de efi ciên cia, o País não
con se gue se in te grar à eco no mia pla ne tá ria e, por
isso, não se be ne fi cia dos ga nhos que isso po de ria
re pre sen tar. E a dis tân cia é lon ga, Sras e Srs. Se na -
do res. O Re la tó rio de Com pe ti ti vi da de Glo bal do Fó -
rum Eco nô mi co Mun di al clas si fi ca o Bra sil em 46º lu -
gar en tre os pa í ses no to can te ao tem po gas to com a
bu ro cra cia go ver na men tal e às con di ções ad mi nis tra -
ti vas para o es ta be le ci men to de no vas em pre sas; e
em 48º no que se re fe re a re gu la men ta ções one ro sas. 
As em pre sas ins ta la das no País con so mem 7,6% do
seu tem po para de ci frar uma le gis la ção con fu sa, o
que si tua o Bra sil, no con ti nen te que o Pre si den te
Lula pre ten de li de rar, só atrás do Ha i ti. 

Se gun do da dos ci ta dos no tra ba lho, o Bra sil
per de anu al men te al gu ma co i sa pró xi ma de US$40
bi lhões por con ta das bar re i ras des ne ces sá ri as, que
pas sam por for ma li da des ex ces si vas; sis te ma tri bu tá -
rio com ple xo e as fi xi an te; re gi me tra ba lhis ta ul tra pas -
sa do e ex tre ma men te one ro so quan do se afe re o cus -
to do tra ba lha dor; fal ta de se ri e da de no tra to da trans -
fe rên cia de tec no lo gia; in se gu ran ça ju rí di ca dos con -
tra tos, es pe ci al men te ins ta bi li da de das leis e re gu la -
men tos que se al te ram ao sa bor de ca su ís mos ge ra is; 
qua dro in su por tá vel de vi o lên cia e des con fi an ça no
Po der Ju di ciá rio. O do cu men to traz uma per cep ção
pre o cu pan te que o in ves ti dor tem da ati vi da de da ma -
gis tra tu ra: “Os Tri bu na is são vis tos como len tos, ine fi -
ci en tes e bu ro crá ti cos. Os ju í zes são ge ral men te con -
si de ra dos jo vens, inex pe ri en tes, pre gui ço sos e fre -
qüen te men te cor rup tos. Os pro ces sos nos Tri bu na is
po dem du rar mu i tos anos, com in con tá ve is re cur sos
que po dem ser in ter pos tos con tra de ci sões de qual -
quer tipo dos tri bu na is in fe ri o res”.

Até atos cor ri que i ros, como aqui si ção de imó ve -
is e en tra da de exe cu ti vos es tran ge i ros no País, são
bar re i ras le van ta das aos in ves ti men tos. Con for me re -
ve la o re la tó rio do Ban co Mun di al, da com pra do imó -
vel até o re gis tro imo bi liá rio, são oito eta pas que a
em pre sa tem de per cor rer em re par ti ções es ta du a is e 
mu ni ci pa is, onde de ve rá ob ter nove li cen ças e al va -

rás, o que de ses ti mu la o in ves ti dor. Ao co men tar a
mo dor ren ta má qui na ad mi nis tra ti va do Go ver no bra -
si le i ro para a con ces são de vis tos e li cen ça de tra ba -
lho, que pode de man dar seis me ses, o do cu men to
che ga a ser irô ni co e res sal ta que as “mul ti na ci o na is
não tra zem ta len tos para o País com o ob je ti vo de en -
tre te ni men to”.

Enquan to no Bra sil para se cons ti tu ir uma so ci e -
da de anô ni ma são ne ces sá ri os, em mé dia, 60 dias,
no Chi le, em Hong Kong, na Ma lá sia e em Cin ga pu ra,
isso é ta re fa para um úni co dia. Há um dado cu ri o so
no es tu do, que é a em pá fia dos agen tes da alta bu ro -
cra cia. A lí der de tec no lo gia Intel teve a in ten ção de
ins ta lar em ter ri tó rio na ci o nal uma usi na de mon ta -
gem e tes te de se mi con du to res, com in ves ti men tos
pre vis tos de U$300 mi lhões. Esbar rou no na riz em pi -
na do da tec no cra cia de Bra sí lia e de ci diu ir para a
Cos ta Rica.

O es tu do sa li en ta que a cri mi na li da de é um dos
fa to res que mais in flu en ci am o en ten di men to ne ga ti -
vo que os in ves ti do res têm do Bra sil e, con for me te -
nho apre sen ta do nes ta Casa, apon ta que a edu ca ção 
é um dos ca mi nhos mais se gu ros para re sol ver o pro -
ble ma da vi o lên cia. Aliás, num País em que o Mi nis tro
da Jus ti ça vai par ti ci par de uma pas se a ta con tra a vi -
o lên cia, já não te mos mais a quem re cla mar, a não
ser o pró prio bis po.

Por fim, o es tu do do Ban co Mun di al la men ta a ir -
res pon sá vel per da de tem po do Bra sil em fa zer uma
re for ma tri bu tá ria e re mo ver as bar re i ras ar re ca da do -
ras que pu xam o fre io de mão do cres ci men to sus ten -
tá vel. Um exem plo das per ver si da des do sis te ma é
men su ra da na car ga fis cal so bre o ca pi tal no se tor in -
dus tri al bra si le i ro. Do to tal de 35,5%, taxa afe ri da com 
base em da dos de 1999, 19,1% in ci di ram so bre a ren -
da e os ou tros 16,4% eram im pos tos cu jos fa tos ge ra -
do res não ti nham re la ção com os lu cros e cons ti tu -
íam-se das ar ma di lhas fis ca is que his to ri ca men te sa -
ci am a gula de um Esta do pró di go e cor rup to.

Infe liz men te, o Go ver no Lula, no afã de im por
um re men do ar re ca da dor ao País, fez com que as re -
for mas per des sem o rumo, mas o Se na do Fe de ral
não pode pos ter gar a mis são de re es cre ver uma pro -
pos ta de sis te ma tri bu tá rio dig no do País. Como as se -
ve rou o sem pre sa gaz Se na dor Arthur Vir gí lio, “esse
pro je to se amons tre gou”. E esta Casa tem o de ver de
tra zer con te ú do de ra zo a bi li da de à ma té ria. 

O Pre si den te Lula on tem afir mou que os Go ver -
na do res as si na ram as re for mas em ato pú bli co e co -
brou o en dos so, como se os Esta dos não ti ves sem do
que re cla mar. Entre tan to, é bom que se fri se que os
re pre sen tan tes das Uni da des da Fe de ra ção fo ram
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sig na tá ri os de um do cu men to que não ti nham lido e
que es ta va re ple to de ex pe di en tes dra co ni a nos. 

Hoje, os Go ver na do res re co nhe cem que co me -
te ram um erro e es tão cons ci en tes de que é uma te -
me ri da de a re nún cia à ins ti tu i ção do Impos to de Cir -
cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços. Foi por in ter mé -
dio das po lí ti cas de in cen ti vo fis cal do tri bu to que os
Esta dos emer gen tes cres ce ram aci ma da mé dia na ci -
o nal. 

Go iás, go ver na do pelo Go ver na dor Mar co ni Pe -
ril lo, é um exem plo evi den te do êxi to da ini ci a ti va.
Toda a po lí ti ca de de sen vol vi men to do Esta do foi cal -
ca da nos in cen ti vos fis ca is. O tex to apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos es ta be le ceu um pra zo de onze
anos para aca bar com to dos os be ne fí ci os, e isso re -
pre sen ta rá um re tro ces so à eco no mia lo cal. Go iás
vol ta rá à con di ção de ex por ta dor de pro du tos pri má ri -
os, o que é mu i to gra ve, pois é jus ta men te na ver ti ca li -
za ção da pro du ção que se ge ram em pre go e ren da.

Em Go iás, a ma i o ria das em pre sas goza de in -
cen ti vos por mais de 15 anos. Como foi apro va do um
pra zo me nor na Re for ma, cria-se um pro ble ma nos
con tra tos já pac tu a dos. As em pre sas be ne fi ci a das fi -
ze ram um cro no gra ma de lon go pra zo para es ta be le -
cer os seus in ves ti men tos e é cu ri al a ma nu ten ção do
de sen vol vi men to do Cen tro-Oes te que se apro ve o
pe río do de mais três anos para a con ces são de no vos 
be ne fí ci os fis ca is e, quan to aos atu a is be ne fí ci os já
con ce di dos, que per ma ne çam por mais 15 anos. É o
tem po que o Esta do pre ci sa para ela bo rar um “pla no
B” de de sen vol vi men to.

Srªs e Srs. Se na do res, para se ter no ção dos
pre ju í zos de Go iás, caso o tex to da Re for ma Tri bu tá -
ria fos se apro va do com a re da ção atu al, 369 pro je tos
em pre sa ri a is que es tão em an da men to para a con -
ces são de be ne fí ci os fis ca is de i xa ri am de se con cre ti -
zar, sem con tar as per das  anu a is de re ce i ta fis cal.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor De -
mós te nes, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Con ce do o apar te a V. Exª com imen so pra zer, Se na -
dor Cé sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na dor De -
mós te nes Tor res, ou via o pro nun ci a men to de V. Exª e
não po de ria, de for ma al gu ma, de i xar de me agre gar
a suas pre o cu pa ções e con tes ta ções com re la ção à
re for ma tri bu tá ria. V. Exª tem se no ta bi li za do, nes ta
Casa, como um gran de Se na dor, prin ci pal men te pelo
lado ju rí di co – por que V. Exª tem essa for ma ção –,
mas tam bém se mos tra pre o cu pa do com o se tor eco -
nô mi co e com o de sen vol vi men to do Esta do de Go -

iás, e, por via de con se qüên cia, de to dos os Esta dos
bra si le i ros, pela fal ta de uma po lí ti ca de de sen vol vi -
men to e de com ba te às de si gual da des re gi o na is, de
uma po lí ti ca de fi ni da, de lon go pra zo, com ob je ti vos
cla ros, ex plí ci tos. Infe liz men te, por fal ta des sa po lí ti ca
– que o País não tem há mu i to tem po e este Go ver no,
até ago ra, tam bém não deu de mons tra ção de que de -
se ja im plan tar no País a re gi o na li za ção do de sen vol -
vi men to –, foi ne ces sá rio que os Esta dos bra si le i ros
fi zes sem esse tra ba lho, com sa cri fí cio de suas con tas 
pú bli cas, fa zen do in ver sões im por tan tes para atra ir
in dús tri as, pois, do con trá rio, es ta ri am to das con cen -
tra das no Esta do de São Pa u lo ou, no má xi mo, em ve -
to res de São Pa u lo para Belo Ho ri zon te, de São Pa u lo 
para Por to Ale gre, de São Pa u lo para Rio de Ja ne i ro,
e nada iria para o Cen tro-Oes te, nem para o Nor des te 
bra si le i ro. Então, foi à cus ta da nos sa com pe ti ti vi da de, 
pe las boas ad mi nis tra ções que tais Esta dos con se -
gui ram efe ti var, que os Esta dos fo ram à luta para atra -
ir as re fe ri das em pre sas. Fi ze ram isso por que es ta -
vam pre pa ra dos, ti nham ca pa ci da de de in ves tir no se -
tor so ci al da in fra-es tru tu ra e na atra ção de in ves ti -
men tos. Entre tan to, ago ra vem o Go ver no pra ti ca -
men te des tru ir o pac to fe de ra ti vo por meio des ta Re -
for ma Tri bu tá ria, im pe din do que os Esta dos pos sam
se quer hon rar os com pro mis sos as su mi dos e que re -
vo lu ci o na ram o de sen vol vi men to do Esta do de V. Exª
e do meu. Foi as sim no Go ver no de Anto nio Car los
Ma ga lhães, de Pa u lo Sou to e no meu. His to ri ca men -
te, pela pri me i ra vez, uma in dús tria au to mo bi lís ti ca, a
Ford, foi ins ta la da no Nor des te bra si le i ro, com com -
pro mis sos as su mi dos a mé dio e lon go pra zo que têm
que ser ne ces sa ri a men te hon ra dos. Sei que o Esta do
de V. Exª tam bém as su miu es ses mes mos com pro -
mis sos com in dús tri as ali ins ta la das. Por tan to, Se na -
dor De mós te nes Tor res, in cor po ro meu ra ci o cí nio in -
te i ra men te ao seu dis cur so. A Casa cer ta, onde de ve -
mos fa zer va ler os com pro mis sos as su mi dos pelo
nos so Esta do é o Se na do Fe de ral. Nós, to dos os Se -
na do res, pois aqui re pre sen ta mos nos sos Esta dos,
de ve mos nos unir para que pos sa mos man ter essa
que foi a úni ca arma dis po ní vel para o de sen vol vi -
men to de nos sos Esta dos. Pa ra béns! Sou to tal men te
so li dá rio e te nho or gu lho do pro nun ci a men to de V.
Exª, que, além de ser um gran de Se na dor, per ten ce
ao meu Par ti do, ao PFL.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Mu i to obri ga do, no bre Se na dor Cé sar Bor ges. Se ma -
na pas sa do, tive opor tu ni da de de, em pro nun ci a men -
to, fa lar do efe i to dos in cen ti vos fis ca is em Esta dos
bem or ga ni za dos, quan do tive opor tu ni da de e o pra -
zer de lem brar a Ba hia, suas gran des ad mi nis tra ções, 
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es pe ci al men te a de V. Exª. A Ba hia pôde cres cer, ser
com pe ti ti va, e, ago ra, o Go ver no Fe de ral quer sim -
ples men te fa zer com que nos sos Esta dos, no va men -
te, vol tem à con di ção de mi se ra bi li da de em que se
en con tra vam. 

Não per mi ti re mos que isso acon te ça! Esta dos
como Ba hia e Go iás são exem plos para o mun do. É
bom que se diga que o oes te ba i a no é pro du tor ex tra -
or di ná rio, fan tás ti co de soja. Te mos, em nos sos Esta -
dos, uma ver da de i ra re vo lu ção. Hoje, o Bra sil tem su -
pe rá vit em sua ba lan ça co mer ci al gra ças ao agro ne -
gó cio e à sua ver ti ca li za ção. E, no caso da Ba hia, a
atra ção de uma mon ta do ra como a Ford; e, em Go iás, 
uma mon ta do ra como a Mit su bis hi.

Então, não po de mos de i xar que es sas em pre -
sas ba tam asas de nos sos Esta dos em bus ca de ou -
tras pa ra gens. O que o Go ver no Fe de ral quer é con ti -
nu ar be ne fi ci an do os Esta dos mais ri cos da Fe de ra -
ção, o que sim ples men te re pre sen ta a en tro ni za ção o 
atra so.

Con cor do com V. Exª e lhe agra de ço o apar te,
prin ci pal men te pela qua li da de do apar te. Fico mu i to
fe liz em po der ter ou vi do V. Exª.

Para se ter uma idéia, Se na dor, as per das anu a -
is de re ce i ta fis cal es tão es ti ma das em R$100 mi -
lhões de vi do à re du ção das alí quo tas dos pro du tos
pri má ri os; R$15 mi lhões com as que das pro ve ni en tes 
do se tor far ma cêu ti co; e de R$3,9 bi lhões, ao lon go
dos pró xi mos oito anos, com o fim do di fe ren ci al de
alí quo tas nas tran sa ções in te res ta du a is. Um Esta do
como Go iás ou ou tro como a Ba hia, que ain da têm
nú me ros mais ex pres si vos de per das, cer ta men te
não con se gui rão so bre vi ver a uma re for ma de sas tra -
da como essa.

O Se na do re pre sen ta os Esta dos, como dis se V. 
Exª, e deve ex pres sar a por ção da sua so be ra nia con -
fe ri da pela Cons ti tu i ção, al te ran do o tex to apro va do
na Câ ma ra dos De pu ta dos, que é um achin ca lhe ao
bom-sen so. A Re for ma Tri bu tá ria per deu o rumo por -
que par tiu de um tex to ruim, que não aten de aos se to -
res pro du ti vos, in vi a bi li za os Esta dos emer gen tes, de -
i xa os Mu ni cí pi os a ver na vi os e au men ta o peso fis cal 
na con ta do con tri bu in te. Uma al te ra ção des te por te
não pode ser fe i ta a to que de ca i xa, como pre ten de o
Pa lá cio do Pla nal to. O Se na do deve, com al ti vez, dis -
cu tir a ma té ria à exa us tão e cons tru ir uma pro pos ta
que in di que vi si bi li da de de fu tu ro para essa Na ção
can sa da de ser o fí ga do de Pro me teu.

Mu i to obri ga do.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 

Srª Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Pela Li de ran ça, com a pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa, por 20 mi nu tos, para co mu ni ca ção de in te -
res se par ti dá rio, nos ter mos do art.14, II, b, do Re gi -
men to Inter no.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora do ra.) – Se rei bre ve,
Srª Pre si den te.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais
uma vez, ve nho à tri bu na des te Se na do para fa lar da
ques tão agrá ria. E la men ta vel men te o faço de vi do a
mais uma si tu a ção de vi o lên cia ocor ri da no Esta do do 
Pará. 

Antes, con tu do, eu gos ta ria de in for mar que ve -
nho de uma au diên cia no Mi nis té rio da Jus ti ça, onde
tra ta mos des se e de ou tros as sun tos. Lá es ti ve mos,
jun ta men te com o Ve re a dor Pa u lo Fon te les, com o
De pu ta do Fe de ral Da ni el, mem bro da Co mis são de
Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra, com o De pu ta do Fe de -
ral Ja mil Had dad, com o Ve re a dor Arnal do Jordy e
com Ve re a do res de Be lém do Pará. Fo mos ao Mi nis -
tro da Jus ti ça en tre gar um dos siê e so li ci tar pro vi dên -
ci as para a si tu a ção em que se en con tra o Ve re a dor
Pa u lo Fon te les, fi lho do ad vo ga do e ex-De pu ta do
Esta du al Pa u lo Fon te les, su pos ta men te as sas si na do
a man do do Sr. Jo si el Mar tins. 

O Pa u li nho Fon te les, como é mais co nhe ci do,
Ve re a dor em Be lém do Pará, está sen do ame a ça do
de mor te exa ta men te por esse ci da dão cha ma do Jo -
si el Mar tins. Esse fato já foi de nun ci a do na im pren sa
lo cal. Jo si el Mar tins já teve a sua pri são de cre ta da
pela mor te de um gen ro, mas está fo ra gi do.

Na ver da de, há um ape lo para que se faça uma
gran de au diên cia pú bli ca no Esta do com os ór gãos
de se gu ran ça pú bli ca do Pará, a fim de que a im pu ni -
da de não vol te a im pe rar no meu Esta do. E não que -
re mos mais aque la his tó ria de ape nas cho rar os nos -
sos mor tos; que re mos evi tar as mor tes. Não que re -
mos que o Pa u li nho Fon te les, na ver da de, seja as sas -
si na do como foi o seu pai, que era um gran de lu ta dor,
um ad vo ga do de fen sor de tra ba lha do res ru ra is. Por
isso fo mos ao Mi nis té rio da Jus ti ça, onde fo mos mu i to 
bem aco lhi dos pelo Mi nis tro, Dr. Már cio Tho maz Bas -
tos. Con ta mos tam bém com a pre sen ça do Dr. Dou -
glas, do Mi nis té rio da Jus ti ça, e do Dr. Pe dro, da Se -
cre ta ria Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos.

De ba te mos ou tro as sun to com o Mi nis tro re fe -
ren te exa ta men te ao tema que abor da rei em se gui da.

Em trin ta anos, há o re gis tro de 700 tra ba lha do -
res ru ra is as sas si na dos no Esta do do Pará, mas, até
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hoje, ape nas um úni co fa zen de i ro sen tou-se no ban -
co dos réus como man dan te dos cri mes.

Foi lá tam bém que ocor reu o as sas si na to de 19
tra ba lha do res sem-ter ra, no Mu ni cí pio de Eldo ra do
dos Ca ra jás, sen do os co man dan tes da ope ra ção po -
li ci al os úni cos con de na dos até o mo men to.

Esse his tó ri co, in fe liz men te, se é mais bru tal no
Pará, não di fe re mu i to do que ocor re pelo País afo ra e
con tri bui para que os tra ba lha do res ru ra is con fi em
cada vez me nos na Jus ti ça como o ár bi tro des ses
con fli tos.

Des ta fe i ta, acon te ceu uma cha ci na com 8 pes -
so as na Fa zen da Pri ma ve ra, dis tan te 180 qui lô me tros 
do Mu ni cí pio de São Fé lix do Xin gu. Essas pes so as
eram 7 tra ba lha do res ru ra is e o dono da fa zen da.
Con for me de po i men to de um Cabo da Po lí cia Mi li tar,
Le i di val do Sou za, que foi um dos que che gou ao lo cal
do cri me, pu bli ca hoje o jor nal O Li be ral, que é do
meu Esta do, a se guin te des cri ção:

Eles [os pis to le i ros as sas si nos] che ga -
ram pela fren te do bar ra co, quan do os tra -
ba lha do res re pou sa vam após o al mo ço. De -
ram logo dois dis pa ros em dois agri cul to res
que es ta vam na rede, com arma ca li bre 12.
Os de ma is eles con se gui ram do mi nar. Man -
da ram de i tar de bru ços no chão e ma ta ram
com um tiro na ca be ça. [Mor re ram com um
tiro na nuca.] To dos mor re ram com tiro na
ca be ça, só um, Eli seu, que mor reu com um
tiro na cos te la, per to do co ra ção. Ao todo fo -
ram dis pa ra dos de ze no ve ti ros. To das as ví -
ti mas eram ho mens adul tos.

Exis tem so bre vi ven tes des se mas sa cre e já es -
tão em Be lém sob pro te ção po li ci al. Eram duas pes -
so as que ha vi am sa í do para bus car se men tes. Com
cer te za, se rão mu i to úte is para que se pos sa des ven -
dar a ver da de i ra ca u sa des se epi só dio. Mas é pre ci so
que o mas sa cre ao me nos sir va para que ve nha a pú -
bli co a gra ve si tu a ção da re gião co nhe ci da como “Ter -
ra do Meio”. Tra ta-se de uma área não cla ra men te de -
li ne a da, mas em ge ral tida como li mi ta da, ao nor te,
pelo rio Ama zo nas, o rio Ta pa jós e a Ro do via Cu i a -
bá/San ta rém; ao les te, pela ba cia do rio Xin gu e, ao
sul, pe los li mi tes do Mu ni cí pio de Alta mi ra.

Tem pre do mi na do na re gião a ex plo ra ção ile gal
de ma de i ras no bres, como o mog no, sen do gran de a
in ci dên cia de tra ba lho es cra vo nes sa re gião. Tal vez a
re gião com a ma i or in ci dên cia de tra ba lho es cra vo
seja exa ta men te a cha ma da Ter ra do Meio. Nes sa re -
gião tam bém, o cres ci men to do trá fi co de dro gas é
cada vez ma i or, e avul ta a au sên cia do Po der Pú bli co

em to das as suas es fe ras, o que tem trans for ma do
aque la re gião em ter ra sem lei, da qual a re cen te cha -
ci na é, in fe liz men te, so men te mais um tris te exem plo.

No ano pas sa do, um ci da dão da li de ran ça dos
tra ba lha do res, cha ma do Bra sí lia, tam bém foi as sas si -
na do.

Ações vi o len tas como es sas têm um cla ro ob je -
ti vo: ca u sar o pâ ni co en tre tra ba lha do res e pe que nos
pro du to res ru ra is, para fa vo re cer a en tra da de gri le i -
ros, ma de i re i ros ile ga is e tra fi can tes na re gião.

O Esta do bra si le i ro não pode co o nes tar com
esse ver da de i ro fa ro es te que se ins ta lou no Pará. É
ur gen te a cons ti tu i ção de uma am pla for ça-ta re fa que
en glo be o Go ver no Esta du al e seus ór gãos de se gu -
ran ça pú bli ca, por que é uma ques tão de se gu ran ça e
o Go ver no Fe de ral, se ne ces sá rio com a par ti ci pa ção
das For ças Arma das para a re gu la ri za ção fun diá ria e
or de na men to ter ri to ri al na re gião.

Fi ze mos um ape lo ao Mi nis tro para que de ime -
di a to o Mi nis té rio da Jus ti ça, jun to com a Po lí cia Fe -
de ral, jun to com as for ças de se gu ran ça do Esta do,
jun to com as For ças Arma das, faça uma Ope ra ção
De sar ma men to na que la re gião. Não é pos sí vel vi ver,
em ple no sé cu lo XXI, num lo cal onde o que tem im pe -
ra do é a lei da for ça e não a for ça da lei. Não que re -
mos mais isso. 

É pre ci so que o Po der Ju di ciá rio – e vi al gu mas
crí ti cas que me de i xa ram ab so lu ta men te es pan ta da – 
tam bém as su ma sua res pon sa bi li da de, pois não bas -
ta re cla mar da “fal ta de ener gia para de ci dir so bre a
re for ma agrá ria”, en quan to se gui das de ci sões ju di ci -
a is aca bam dan do gua ri da à im pu ni da de que tem
sido a re gra nos cri mes con tra tra ba lha do res ru ra is.
Isso quan do não se anu lam de cre tos de de sa pro pri a -
ção para fins de re for ma agrá ria como re cen te men te
de ci diu, por ma i o ria, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Espe ro que esse fato sir va para mo bi li zar Go -
ver no e so ci e da de, para im pe dir mos que se crie um
ter ri tó rio apar ta do de nos so Esta do de mo crá ti co de
di re i to ali no oes te do Pará, na Ter ra do Meio. E que
to dos as su mam sua res pon sa bi li da de.

Qu e ro di zer que não é um cri me, não se ca rac -
te ri za como tal, as pró pri as in ves ti ga ções ca mi nham
para isso. Não se tra ta, na ver da de, de um cri me em
que tra ba lha do res sem ter ra ocu pa ram... Não, não
tem a ver. Na ver da de se tra ta de uma re gião onde há
um gru po de pis to le i ros, de ban di dos. Eu di ria in clu si -
ve o se guin te: que os fa zen de i ros e os ma de i re i ros
sé ri os com cer te za não de vem es tar sa tis fe i tos, por -
que ali há ban di dos tra ves ti dos de fa zen de i ros, ban di -
dos tra ves ti dos de ma de i re i ros em con lu io com o trá fi -
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co de dro gas na que la re gião. Isso é se ri ís si mo e tem
cres ci do. Pre ci sa mos to mar uma ati tu de.

O Sr. Mi nis tro da Jus ti ça afir mou cla ra men te que 
já exis te um gru po da Po lí cia Fe de ral fa zen do um tra -
ba lho de in te li gên cia na área e vai aguar dar esse re la -
tó rio ime di a to até para ava li ar a nos sa pro pos ta de
uma Ope ra ção de De sar ma men to que en vol ve não
só to dos os ór gãos de se gu ran ça e até as For ças
Arma das, mas os Mi nis té ri os do Meio Ambi en te e do
De sen vol vi men to Agrá rio para a re gu la ri za ção fun -
diá ria e or de na men to ter ri to ri al na re gião.

Infe liz men te te mos que vir à tri bu na, mais uma
vez, fa lar de uma cha ci na no Esta do do Pará, que é o
Esta do cam peão de mor te, cam peão de vi o lên cia no
cam po. Tra ta-se de um cri me de se gu ran ça pú bli ca.

Faço um ape lo da qui des ta tri bu na ao Go ver na -
dor do Esta do para que tome pro vi dên ci as, por que
não é de hoje que aque la re gião é uma ter ra sem lei;
que o efe ti vo da Po lí cia Mi li tar é ab so lu ta men te inó -
cuo para aque la re gião, uma re gião de co nhe ci da ten -
são em que to dos re co nhe cem que a ação des ses
pis to le i ros in va din do, ma tan do e ex pul san do tra ba -
lha do res é exa ta men te para fa ci li tar a ação des ses
gri le i ros que vêm ex plo rar ter ras in dí ge nas, ex plo rar a 
ma de i ra no bre da re gião sem con tri bu ir para o de sen -
vol vi men to, e mu i tos, como dis se, em par ce ria com o
trá fi co de dro gas.

Por tan to, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res
e to dos que nos ou vem e nos vêem no Bra sil in te i ro,
pa ra be ni zo o Mi nis tro da Jus ti ça, que as su miu o com -
pro mis so de to mar as ati tu des ne ces sá ri as. Enten do
que tais ati tu des de vem ser to ma das con jun ta men te
por to dos os Po de res. Essa é uma res pon sa bi li da de
de to dos nós, de to dos os se to res da so ci e da de. Esse
é um de sa fio não ape nas para as di ver sas es fe ras do
Po der Pú bli co – fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal –, mas
tam bém para a so ci e da de ci vil. De ve mos es tar sem -
pre aten tos e de olhos aber tos. Não po de mos ja ma is
ser co ni ven tes com essa si tu a ção. Isso vem re fe ren -
dar o que te nho dito: não te mos de fa zer ne nhum tipo
de CPI do MST, pois, in fe liz men te, nos úl ti mos tem -
pos, em meu Esta do, quem tem pra ti ca do as ações
mais vi o len tas não têm sido os tra ba lha do res, mas
gru pos de fa zen de i ros, como sa li en tei na se ma na
pas sa da. Alguns, re pi to, nem se quer po dem le var o tí -
tu lo de fa zen de i ros; são ban di dos tra ves ti dos de fa -
zen de i ros, ban di dos tra ves ti dos de ma de i re i ros, que
atu am na ile ga li da de.

É uma si tu a ção que me re ce de to dos nós sen si -
bi li da de. Com cer te za, o Po der Exe cu ti vo está to man -
do as de vi das pro vi dên ci as e o Po der Ju di ciá rio, em

vez de fa zer de cla ra ções in cor re tas, de ve ria aju dar e
não atra pa lhar.

Mu i to obri ga da.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DA SRA. SENADORA ANA JÚLIA
CAREPA.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, Srªs. Sr.s Se na do res, mais uma vez,
ve nho à tri bu na do se na do para fa lar da ques tão agrá -
ria e la men ta vel men te, mais uma vez o faço por con ta
de uma si tu a ção ocor ri da em meu es ta do o Pará.

Em trin ta anos, há o re gis tro de 700 tra ba lha do -
res ru ra is as sas si na dos no Pará, sen do que até hoje
um úni co fa zen de i ro sen tou-se como man dan te no
ban co dos réus.

Foi lá tam bém que ocor reu o as sas si na to de 19
tra ba lha do res sem-ter ra em Eldo ra do de Ca ra jás,
sen do os co man dan tes da ope ra ção po li ci al os úni -
cos con de na dos até o mo men to.

Esse his tó ri co, in fe liz men te, se é mais bru tal no
Pará, não di fe re mu i to do que ocor re  pelo país afo ra,
e con tri bui para que os tra ba lha do res ru ra is con fi em
cada vez me nos na Jus ti ça como ár bi tro des ses con -
fli tos.

Des ta fe i ta, tra tou-se da cha ci na de  oito pes so -
as na fa zen da Pri ma ve ra, dis tan te 180 Km do mu ni cí -
pio de São Fe lix do Xin gu. Con for me de po i men to do 
cabo da PM Le i di val do Sou za, que foi um dos que
che gou ao lo cal do cri me, pu bli ca do no jor nal O Li be -
ral de hoje, te mos a se guin te des cri ção:“Eles ( pis to -
le i ros/as sas si nos) che ga ram pela fren te do bar ra co,
quan do os tra ba lha do res re pou sa vam após o al mo ço. 
De ram logo dois dis pa ros em dois ( agri cul to res)  que
es ta vam na rede, com arma ca li bre 12.Os de ma is
eles con se gui ram do mi nar. Man da ram de i tar de bru -
ços no chão e ma ta ram co tiro na ca be ça. To dos mor -
re ram com tiro na ca be ça, só um, Eli seu, que mor reu
com u tiro na cos te la per to do co ra ção. Ao todo fo ram
dis pa ra dos 19 ti ros. To das as ví ti mas eram ho mens
adul tos”.

Exis tem so bre vi ven tes des se mas sa cre que já
es tão em Be lém sob pro te ção po li ci al, e de vem ser
úte is no des ven ci lhar des te epi só dio. Entre tan to, é
pre ci so que o mas sa cre ao me nos sir va para que ve -
nha a pú bli co a gra ve si tu a ção da re gião co nhe ci da
como “ Ter ra do Meio”. Tra ta-se  de uma área não cla -
ra men te de li ne a da, mas em ge ral tida como li mi ta da
ao nor te pelo rio Ama zo nas, pelo rio Ta pa jós e pela
ro do via  Cu i a bá-San ta rém; a les te pela ba cia do rio
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Xin gu e ao sul pe los li mi tes do mu ni cí pio de Alta mi ra
no Pará.

Tem pre do mi na do na re gião a ex plo ra ção ile gal
de ma de i ras no bres, como o mog no, sen do gran de a
in ci dên cia de tra ba lho es cra vo e o cres ci men to do trá -
fi co de dro gas. Prin ci pal men te, avul ta a au sên cia do
Po der Pú bli co em to das suas es fe ras, o que tem
trans for ma do aque la re gião em ter ra sem lei da qual a 
re cen te cha ci na é, in fe liz men te,  so men te mais um
tris te exem plo.

Cla ra men te as ações vi o len tas como esta tem
um cla ro ob je ti vo : ca u sar o pâ ni co en tre tra ba lha do -
res e pe que nos pro du to res ru ra is, para fa vo re cer a
en tra da de gri le i ros, ma de i re i ros ile ga is e tra fi can tes
na re gião.

O Esta do bra si le i ro não pode co o nes tar com
este ver da de i ro fa ro es te que se ins ta lou no Pará . É
ur gen te a cons ti tu i ção de uma am pla for ça ta re fa, que 
en glo be go ver no Esta du al e Fe de ral, in clu si ve se ne -
ces sá rio com a par ti ci pa ção das For ças Arma das,
para re gu la ri za ção fun diá ria e or de na men to ter ri to ri al 
na re gião.

É pre ci so que o Po der Ju di ciá rio tam bém as su -
ma sua res pon sa bi li da de, pois não bas ta re cla mar de
“fal ta de ener gia para de ci dir so bre a re for ma agrá ria”
, en quan to se gui das de ci sões ju di ci a is aca bam dan -
do  gua ri da à im pu ni da de que tem sido a re gra nos cri -
mes con tra tra ba lha do res ru ra is . Isso quan do não se
anu la de cre tos de de sa pro pri a ção para fins de re for -
ma agrá ria, como re cen te men te de ci diu , por ma i o ria,
o STF.

Espe ro que este fato sir va para mo bi li zar go ver -
no e so ci e da de, para im pe dir mos que se crie um ter ri -
tó rio apar ta do de nos so  es ta do de mo crá ti co de di re i -
to no oes te do Pará.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Com a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o 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.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de ini ci ar
meu pro nun ci a men to so bre os por ta do res de de fi -
ciên cia e seus di re i tos, gos ta ria, mais uma vez, de
cha mar a aten ção do Go ver no Fe de ral, do Mi nis té rio
dos Trans por tes e do Dnit para a si tu a ção das nos sas
ro do vi as fe de ra is.

V. Exª, Srª Pre si den te, tam bém tem de ba ti do,
cons tan te men te na tri bu na des ta Casa, a si tu a ção
caó ti ca em que se en con tram nos sas BRs. O meu
Esta do vem sen do pe na li za do pela pre ca ri e da de da
BR-364, da di vi sa do Mato Gros so com Ron dô nia, na

ci da de de Vi lhe na, até a di vi sa de Ron dô nia com o
Acre, na ci da de de Extre ma e em Nova Ca li fór nia.

Há oito me ses, ve nho fa lan do nes ta Casa so bre
essa si tu a ção. O Dnit, in fe liz men te, ain da não teve as
con di ções, não sei se fi nan ce i ras ou téc ni cas, por que
é inad mis sí vel que em oito me ses um ór gão não te -
nha con di ções de ta par pelo me nos bu ra cos de uma
BR. A Unit de Ron dô nia não está ten do con di ções
nem mes mo de ta par os bu ra cos e mu i to me nos de
res ta u rar os tre chos mais crí ti cos. E a chu vas es tão
para che gar. O pe río do das águas já se avi zi nha; da -
qui a 90 dias, co me ça rá o pe río do das chu vas, o in -
ver no ama zô ni co, e aí a si tu a ção fi ca rá com pli ca da.
Já es tou ou vin do fa lar no va men te em fe cha men to da
BR-364, que já foi fe cha da al gu mas ve zes no Esta do
de Ron dô nia, em vir tu de de suas con di ções pre cá ri -
as.

Gos ta ria tam bém de fa lar so bre o Có di go Flo -
res tal. Já ti ve mos qua tro re u niões com a equi pe do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te. Hoje mes mo, às 9 ho ras 
da ma nhã, eu, o Se na dor Amir Lan do e a Se na do ra
Fá ti ma Cle i de es ti ve mos com a Mi nis tra Ma ri na da
Sil va, que é mem bro des ta Casa tam bém – é Se na do -
ra, co le ga nos sa –, e com a sua equi pe téc ni ca. É a
quar ta ro da da de ne go ci a ções so bre a Me di da Pro vi -
só ria n º 2.166, a fa mi ge ra da MP edi ta da no Go ver no
Fer nan do Hen ri que, há pra ti ca men te três anos, e que
tra mi ta num rit mo len to aqui no Con gres so, para não
di zer que está pra ti ca men te en ga ve ta da há vá ri os
anos. De acor do com a Me di da Pro vi só ria nº 2.166,
em vi gor, 80% de nos sas pro pri e da des têm que ser
pre ser va das e ape nas 20% do solo uti li za do.

Te nho fa la do, cons tan te men te, com os pro du to -
res que ha bi ta ram Ron dô nia, as sen ta dos pelo Incra,
com a re gra de fi ni da pelo Có di go Flo res tal an ti go, o
qual au to ri za va o uso de 50% das ter ras. Atu al men te,
os pro pri e tá ri os não têm esse di re i to e es tão per den -
do fi nan ci a men to do Ban co da Ama zô nia e de ou tras
ins ti tu i ções.

Então, está fal tan do pou co para um acor do. Ce -
de mos bas tan te. Já que o Go ver no Fe de ral não ace i ta 
o zo ne a men to e o Go ver no de Ron dô nia e a Ban ca da
fe de ral não ace i tam a pro pos ta do Mi nis té rio, ha ve re -
mos de en con trar um meio-ter mo, um con sen so para
re sol ver esse gra ve pro ble ma. As ne go ci a ções es tão
ca mi nhan do. A Mi nis tra Ma ri na Sil va as re a briu, e ti -
ve mos com S. Exª uma re u nião hoje pela ma nhã.
Acre di to que, se hou ver um pou co mais de sen si bi li -
da de da equi pe téc ni ca do Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te – não falo em re la ção à Mi nis tra, pois S. Exª está
mais sen sí vel à ques tão, mas da equi pe téc ni ca, que
tem co lo ca do um fre io no Mi nis té rio para essa ne go ci -
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a ção –, den tro de pou cos dias, se Deus qui ser, ha ve -
re mos de en con trar um ca mi nho co mum para re sol -
ver o gra ve pro ble ma do Có di go Flo res tal no meu
Esta do.

Mas, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra -
ta rei ago ra do as sun to que me traz a esta tri bu na.

Se gun do a Orga ni za ção das Na ções Uni das,
exis tem no mun do cer ca de 500 mi lhões de por ta do -
res de de fi ciên cia. Des se to tal, 80% vi vem nos pa í ses
em de sen vol vi men to.

No Bra sil, da dos do Cen so 2000 re ve la ram que
os por ta do res de de fi ciên cia cor res pon dem a 14,5%
da po pu la ção. Em ou tras pa la vras, te mos, em nos so
País, uma le gião de 24,5 mi lhões de pes so as que
por tam al gum tipo de de fi ciên cia fí si ca ou men tal e
que en fren tam, com al ti vez, to dos os obs tá cu los im -
pos tos por sua con di ção.

É de se enal te cer o fato de que, nos úl ti mos
anos, hou ve gran des avan ços no que se re fe re à me -
lho ria da qua li da de de vida dos de fi ci en tes. Em nos so
País, di ver sas nor mas ga ran tem aos de fi ci en tes co -
tas em con cur sos pú bli cos, va gas es tra te gi ca men te
lo ca li za das nos es ta ci o na men tos, pre fe rên cia em fi -
las, fa ci li da de de aces so a edi fí ci os, ins ta la ções sa ni -
tá ri as es pe ci a is, en tre ou tras con quis tas que bus cam
mi ni mi zar as di fi cul da des en fren ta das di a ri a men te
por es sas pes so as.

Nes se par ti cu lar, gos ta ria de fe li ci tar o atu al Go -
ver no pela re a fir ma ção dos com pro mis sos do Go ver -
no an te ri or em re la ção aos por ta do res de de fi ciên cia.
Há que se elo gi ar, es pe ci al men te, as ini ci a ti vas vol ta -
das para a in ser ção dos de fi ci en tes no mer ca do de
tra ba lho, com o lou vá vel ob je ti vo de com ba ter a dis -
cri mi na ção e pro por ci o nar a essa par ce la de nos sa
po pu la ção mais ci da da nia e in de pen dên cia.

Exem plo dis so são as con tra ta ções de as so ci a -
ções de por ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re a li za das
com base no art. 24, inc. XX, da Lei nº 8.666, de 1993.
Esta be le ce essa nor ma que as as so ci a ções de de fi ci -
en tes, sem fins lu cra ti vos e de com pro va da ido ne i da -
de, po dem ser con tra ta das com dis pen sa de li ci ta ção
por ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
para a pres ta ção de ser vi ços ou for ne ci men to de
mão-de-obra, des de que o pre ço con tra ta do seja
com pa tí vel com o pra ti ca do no mer ca do.

Esse dis po si ti vo le gal per mi tiu a con tra ta ção,
pelo Mi nis té rio da Cul tu ra, de um gru po de 70 de fi ci -
en tes que, des de 2000, pres ta ser vi ço com pe ten te e
qua li fi ca do ao Mi nis té rio nas mais di ver sas áre as de
atu a ção da que le ór gão. O con tra to, de três anos de
du ra ção, ven ceu em 6 de ju nho des te ano e foi pror ro -

ga do por mais três me ses, ten do ex pi ra do no va men te 
no dia 6 de se tem bro.

A bu ro cra cia en vol vi da na re no va ção des ses
con tra tos tem ca u sa do mu i tos in cô mo dos ao cor po
téc ni co do Mi nis té rio e aos pró pri os con tra ta dos, pe ri -
o di ca men te co lo ca dos fren te a fren te com a pos si bi li -
da de do de sem pre go. Além dis so, a ma i o ria dos de fi -
ci en tes con tra ta dos vem exer cen do ir re gu lar men te,
des de o Go ver no an te ri or, fun ções tí pi cas de ser vi do -
res de car re i ra, o que é ve da do pelo art. 1º, § 2º do
De cre to nº 2.271, de 1997.

Mo vi do pelo de se jo de eli mi nar os en tra ves bu -
ro crá ti cos e re gu la ri zar de fi ni ti va men te a si tu a ção
des ses con tra ta dos, o Mi nis tro Gil ber to Gil to mou
duas ini ci a ti vas. Pri me i ra men te, so li ci tou ao Se cre tá -
rio Espe ci al de Di re i tos Hu ma nos a cri a ção de um
gru po de tra ba lho in ter mi nis te ri al, com o in tu i to de en -
con trar so lu ções que vi a bi li zas sem a in ser ção le gal
dos por ta do res de de fi ciên cia no qua dro de ser vi do -
res do Go ver no Fe de ral. Res sal tou-se, no ofí cio que
en ca mi nha va a so li ci ta ção, o cu nho so ci al das con tra -
ta ções em tela, que me re ce ri am tra ta men to di fe ren ci -
a do em re la ção às ter ce i ri za ções co muns. 

O Se cre tá rio Espe ci al de Di re i tos Hu ma nos res -
pon deu ne ga ti va men te à so li ci ta ção do Mi nis té rio da
Cul tu ra, uti li zan do, como base de sua ar gu men ta ção,
os dis po si ti vos le ga is que men ci o nei an te ri or men te. 

Incan sá vel, o Mi nis tro Gil ber to Gil fez ou tra ten -
ta ti va, des sa vez pe ran te o Pre si den te do Tri bu nal de
Con tas da União, Mi nis tro Val mir Cam pe lo, que ain da
não se pro nun ci ou ofi ci al men te so bre o as sun to. Ali -
men to gran des es pe ran ças de que o Mi nis tro Val mir
Cam pe lo se sen si bi li za rá com o pe di do do Mi nis tro da 
Cul tu ra e en con tra rá uma so lu ção viá vel para a ques -
tão que lhe foi pro pos ta.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria
de elo gi ar, pu bli ca men te, a ini ci a ti va do Mi nis tro Gil -
ber to Gil de de fen der - não ape nas da boca para fora,
mas por meio de ações con cre tas - o di re i to dos de fi -
ci en tes a uma in ser ção dig na no mer ca do de tra ba lho. 
Como o pró prio Mi nis tro afir mou, tra ta-se de uma
ação afir ma ti va, a exem plo do que ocor re em re la ção
a ou tros gru pos mi no ri tá ri os, que ten ta cor ri gir dis tor -
ções his tó ri cas nas ci das do pre con ce i to e da dis cri mi -
na ção.

É com mu i ta hon ra, por tan to, que me co lo co
lado a lado com o Mi nis tro da Cul tu ra na luta pela me -
lho ria da qua li da de de vida dos por ta do res de de fi -
ciên cia. E não po de ria ser di fe ren te, dado o mé ri to in -
dis cu tí vel da ban de i ra em pu nha da pelo Mi nis tro Gil -
ber to Gil.
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Sen do as sim, co mu ni co a to dos que pre ten do
apre sen tar pro po si ção le gis la ti va al te ran do o tex to do
De cre to nº 2.271, de 1997. O ob je ti vo é pro pi ci ar a
con tra ta ção de pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí -
si ca para o de sem pe nho de qual quer fun ção pú bli ca,
e não ape nas as le gal men te ca rac te ri za das como
pas sí ve is de ter ce i ri za ção.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re i te rar os ape los 
do Mi nis tro Gil ber to Gil à Se cre ta ria Espe ci al de Re -
cur sos Hu ma nos e ao Tri bu nal de Con tas da União,
no sen ti do de que tam bém es ses ór gãos em pe nhem
seus me lho res es for ços na bus ca de so lu ções para o
pro ble ma en fren ta do pelo Mi nis té rio da Cul tu ra.

Vale lem brar que os be ne fí ci os ad vin dos das so -
lu ções en con tra das não se res trin gi rão ape nas aos
70 con tra ta dos pela Pas ta da Cul tu ra, mas se es ten -
de rão a to dos os por ta do res de de fi ciên cia de nos so
País. Te re mos, en tão, dado um gran de pas so na di re -
ção de uma so ci e da de mais jus ta e me nos pre con ce i -
tu o sa, em que os de fi ci en tes po de rão de sen vol ver
todo o seu po ten ci al.

Era o que ti nha para o mo men to Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so Val dir Ra upp, a
Sra. Serys Slhes sa ren ko, 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. Ro meu Tuma, 1º Se cre -
tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do 
a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. 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,
abor da rei aqui dois as sun tos, um de les de for ma mu i -
to bre ve - te mos pou co tem po -, re fe ren te a Bert ha
Lutz, fi gu ra ím par da his tó ria da luta da mu lher em
nos so País. Inclu si ve, pre si do aqui no Se na do o Con -
se lho da Mu lher Ci da dã Ber ta Lutz, com pos to por
Srªs e Srs. Se na do res.

Ber ta Lutz, bió lo ga, já no iní cio do sé cu lo pas sa -
do tra tou das ques tões da sa ú de do Bra sil e, aos vin te 
e pou cos anos se em pe nhou na luta pela de fe sa dos
di re i tos da mu lher no Bra sil. 

Na dé ca da de 30, em 1932, quan do a mu lher
pas sou a ter o di re i to de vo tar em nos so País, foi ele i ta 
como su plen te e aca bou as su min do uma ca de i ra de
De pu ta da Fe de ral. Veio a fa le cer no dia 16 de se tem -
bro de 1976. Ren de mos hoje uma ho me na gem a Ber -
ta Lutz, na data do seu fa le ci men to, por ter sido uma
mu lher de bra vi as lu tas na área da sa ú de, mas prin ci -
pal men te na área da de fe sa dos in te res ses, das as pi -

ra ções, das ne ces si da des e dos di re i tos das mu lhe -
res. Isso há qua se cem anos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tro as -
sun to me traz à tri bu na. Fa la rei hoje so bre a ques tão
do cor po ra ti vis mo de cré di to.

Fui con vi da da pelo co o pe ra ti vis mo de cré di to
bra si le i ro para co nhe cer ex pe riên ci as na Espa nha, na 
Ho lan da e na Ale ma nha. Aqui no Bra sil, o co o pe ra ti -
vis mo de cré di to já avan ça. Pelo co nhe ci men to que ti -
ve mos do co o pe ra ti vis mo de cré di to na Eu ro pa, o
nos so está cons tru in do a sua ca mi nha da de for ma
cor re ta.

Fui a con vi te do Si cred, que en vi ou re pre sen ta -
ções do Rio Gran de do Sul, do Pa ra ná, de Mato Gros -
so, Esta do que aqui re pre sen to, e de Mato Gros so do
Sul.

Co nhe ce mos mu i tas ex pe riên ci as, mas como o
tem po urge, hoje vou fa lar ape nas de al gu mas. Vol ta -
rei ao as sun to em ou tro mo men to. 

Eu gos ta ria de fa lar, pri me i ra men te, da ex pe -
riên cia de Mon dra gón Cor po ra ción Co o pe ra ti va, uma
co o pe ra ti va de tra ba lho as so ci a da, ten do por ob je ti vo
ge rar ri que zas na so ci e da de, bus can do o equi lí brio
en tre o eco nô mi co e o so ci al. Nes se sis te ma co o pe ra -
ti vis ta es pa nhol, o tre i na men to de co o pe ra dos so bre
co o pe ra ti va e ges tão in clui re cur sos hu ma nos e um
pro gra ma cla ro e trans pa ren te so bre re mu ne ra ção e
pla no de car re i ra.

Inclu si ve, Srs. Se na do res, quan do sur ge uma
vaga para pro mo ção no co o pe ra ti vis mo da Mon dra -
gon, bus cam-se pes so as no pró prio qua dro de fun ci o -
ná ri os, no Gru po MCC, como é cha ma do, e so men te
de po is no mer ca do. São mu i tas as co o pe ra ti vas exis -
ten tes. Se sur gir uma vaga numa de las, ela é pre en -
chi da den tre os co o pe ra dos, bus can do par ti ci pa ção
dos co o pe ra dos de ou tras co o pe ra ti vas, in clu si ve de
ou tros se to res.

Não exis te pla no de car gos e re mu ne ra ção pa -
dro ni za do, cada co o pe ra ti va tem a sua ges tão pró pria 
em vir tu de da sua atu a ção em vá ri os se to res da eco -
no mia. 

Exis te a dis tri bu i ção so li dá ria de be ne fí ci os. Um
fun ci o ná rio base ga nha 10% a mais do que o mer ca -
do. Com re la ção aos re a jus tes sa la ri a is dos di re to res
das co o pe ra ti vas, são me no res do que os dos só ci os.

A re la ção en tre o me nor e o ma i or sa lá rio é de
nove ve zes. Paga-se 100% dos cus tos de cur sos su -
pe ri o res ou pro fis si o na is aos as so ci a dos e seus fi -
lhos.

Os as so ci a dos do co o pe ra ti vis mo es pa nhol,
pelo me nos da Mon dra gon, e seus fi lhos têm 100%
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dos cus tos pa gos para cur sos pro fis si o na is e su pe ri o -
res. A de mis são de as so ci a dos é pra ti ca men te zero
nos úl ti mos vin te anos. 

O fa tu ra men to do sis te ma de Mon dra gon é de
dez mi lhões de eu ros/ano. Ele tem 68 mil fun ci o ná ri -
os, sen do que ape nas 18% de les não são as so ci a -
dos. Ou seja, 82% dos fun ci o ná ri os da Mon dra gón
são as so ci a dos.

O ca pi tal do as so ci a do atu al men te é re mu ne ra -
do 7.5% ao ano, cre di ta dos os ren di men tos em con -
ta-cor ren te em ju nho e em de zem bro, cal cu la dos so -
bre a re mu ne ra ção do tra ba lho. A cota ini ci al mí ni ma
para a as so ci a ção é o me nor sa lá rio anu al da co o pe -
ra ti va, des de que 80% des te va lor vá para o ca pi tal do 
as so ci a do e 20% para o fun do de re ser va. A mé dia de 
ca pi tal da Man dra gon é de 120 mil eu ros. Os só ci os
têm res pon sa bi li da de até o li mi te do seu ca pi tal.

Pos su em sis te ma de ran king para a ava li a ção
de suas co o pe ra ti vas, com pa ran do a co o pe ra ti va
com a MCC e o mer ca do. Estão no País Bas co 99%
das co o pe ra ti vas. A MCC é a pri me i ra em pre sa em fa -
tu ra men to do País Bas co e a dé ci ma da Espa nha.

O de sem pre go na Espa nha, Srªs e Srs. Se na do -
res, é de 12%; no País Bas co, de 9%; em Mon dra gon,
de 3%, ou seja, o co o pe ra ti vis mo vale a pena. Na
Espa nha o de sem pre go é de 12%, mas ob ser vem
que, em Mon dra gon, onde o co o pe ra ti vis mo in ves te
em edu ca ção fun da men tal men te, onde é uma re a li -
da de im pos ta qua se que no todo, é ape nas de 3%.
Ana li se mos a di fe ren ci a ção de tri bu ta ção – isso é um
dado mu i to im por tan te – so bre o re sul ta do. A tri bu ta -
ção so bre as S.As. é de 32,5%, ao pas so que so bre as 
co o pe ra ti vas é de 10%. Des de que a co o pe ra ti va te -
nha me nos que 20% de fun ci o ná ri os não as so ci a dos
e so bre o re sul ta do, a co o pe ra ti va é obri ga da a des ti -
nar 10% para o Fun do de Edu ca ção e obras so ci a is e
20% para Fun do de Re ser vas.

Srs. Se na do res, é im por tan te esse dado. Obser -
vem quão mais ba i xa é a ta xa ção so bre o co o pe ra ti -
vis mo e so bre as S. As, o quan to o co o pe ra ti vis mo in -
ves te em edu ca ção fun da men tal men te. Esses da dos
são de ex tre ma im por tân cia para nós bra si le i ros.

Con clu são Mon dra gon:
A es sên cia do sis te ma é co o pe ra ti vas de tra ba -

lhos as so ci a dos com o ob je ti vo de ge rar ri que zas
para a so ci e da de.

Bus cam en vol ver to das as for ças da so ci e da de
em pro ces so de ges tão, de Go ver no às S.As., fa zen -
do que ha jam ma i or com pro me ti men to e in te res se da
so ci e da de na MCC – Mon dra gon Cor po ra ción Co o -
pe ra ti va.

Tem na ca pa ci ta ção e qua li fi ca ção de seus as -
so ci a dos ges to res seu di fe ren ci al com pe ti ti vo, se -
guin do os prin cí pi os de seu ide a li za dor. 

Eu te ria mais a di zer so bre Ra bo bank – Ban co
do Co o pe ra ti vis mo de Cré di to, na Ho lan da, fun da do
em 1898, como de ou tras ex pe riên ci as que co nhe ce -
mos tam bém, como, por exem plo, as ex pe riên ci as de
Ban cos na Ale ma nha. O Sis te ma Co o pe ra ti vo Ale -
mão, re al men te nos de i xou a me lhor das im pres sões,
jun ta men te com Mon dra gón.

O tra ta men to do sis te ma co o pe ra ti vo ale mão, o
tra ta men to le gis la ti vo e a re le vân cia são da dos ao co -
o pe ra ti vis mo na Ale ma nha, prin ci pal men te na ca pa ci -
ta ção e na au di to ria e con tro les das co o pe ra ti vas.

O sis te ma de cré di to co o pe ra ti vo tem pas sa do
por fu sões a ní vel de ban cos e cen tra is, tam bém es -
tão se cons ci en ti zan do da im por tân cia de re du zir as
es tru tu ras de su por te nos ban cos cha ma dos ban cos
sin gu la res, cen tra li zan do a ges tão de re cur sos no DZ
Bank, como é hoje a es tru tu ra do Si cred no Bra sil.

Como eu dis se aqui, é uma gran de li ção do sis -
te ma ale mão, a  im por tân cia de ino var, de bus car no -
vas ex pe riên ci as, de não acre di tar que exis tam mo de -
los que não pre ci sam se rem apri mo ra dos.

Eu vou vol tar a fa lar do sis te ma de cré di to co o -
pe ra ti vo tan to na Espa nha, quan to na Ho lan da, quan -
to na Ale ma nha. E eu gos ta ria de di zer aos Srs. Se na -
do res que me en tu si as mou gran de men te as ex pe -
riên ci as já avan ça das que eu co nhe ci. Por que esse
en tu si as mo? Por que o co o pe ra ti vis mo de cré di to aqui 
no Bra sil, ain da bas tan te novo, ain da bas tan te re cen -
te em ter mos de prin cí pi os, não de i xa nada a de se jar
ao co o pe ra ti vis mo de cré di to, pelo me nos as ex pe -
riên ci as  que eu co nhe ci na Eu ro pa, jun ta men te com
re pre sen tan tes do co o pe ra ti vis mo de cré di to do nos -
so País, em es pe ci al, Rio Gran de do Sul, e dos Esta -
dos do Pa ra ná,  Mato Gros so e Mato Gros so do Sul.

Ao en cer rar, pois o tem po urge, eu gos ta ria de
re gis trar que cabe a fi lo so fia do ide a li za dor do sis te -
ma Mon dra gon Cor po ra ción Co o pe ra ti va, que é a se -
guin te: “Os tra ba lha do res de vem ser os for ma do res e
pro ta go nis tas de seu pró prio des ti no.” Aten ção, pois
isso é ex tre ma men te im por tan te: “Os tra ba lha do res
de vem ser os for ma do res e pro ta go nis tas de seu pró -
prio des ti no.” Para de mo cra ti zar o po der, hay que so -
ci a li zar o sa ber. Em to das es sas co o pe ra ti vas, em es -
pe ci al em Mon dra gon, os es tu dos, o co nhe ci men to e
o sa ber aos co o pe ra dos são to tal men te fi nan ci a dos e
sus ten ta dos pe las co o pe ra ti vas.

Em um ou tro mo men to, eu me com pro me to a
apro fun dar essa dis cus são. Eu gos ta ria de ter a par ti -
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ci pa ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, pois pre ci sa -
mos avan çar o sis te ma de co o pe ra ti vis mo de cré di to
no Bra sil, que ca mi nha ce le re men te, mas que pre ci sa 
avan çar mu i to mais.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pas so a

pa la vra ao Se na dor Du ci o mar Cos ta. Pror ro ga mos a
ses são, por três mi nu tos, haja vis ta es tar pró xi mo o
seu en cer ra men to.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srs. Se na do res, ago ra há pou co, as so mou esta tri bu -
na a Se na do ra Ana Jú lia, que ma ni fes ta va a sua pre o -
cu pa ção com a vi o lên cia no Esta do do Pará, que vi ti -
mou vá ri as fa mí li as. Mais uma vez, o Pará está no ce -
ná rio na ci o nal com no tí ci as de vi o lên cia. E que ro me
so mar à pre o cu pa ção da Se na do ra Ana Jú lia. Re al -
men te, a si tu a ção do Pará é in qui e tan te. A si tu a ção
da se gu ran ça pú bli ca no Pará, como em todo o Bra sil, 
não se res trin ge ape nas à obri ga ção do Go ver no do
Esta do, mas tam bém, sim, à obri ga ção de to dos os
Po de res, seja ele Mu ni ci pal, Esta du al ou Fe de ral.
Prin ci pal men te no Esta do do Pará, que pos sui
1.250.000 qui lô me tros qua dra dos, gran de par te das
cha ci nas e da vi o lên cia ocor re em ter ri tó rio que per -
ten ce à União e não ao Esta do.

Por tan to, a União tem, sim, obri ga ção de dar a
sua co la bo ra ção e de es tar pre sen te nas áre as onde
há con fli tos. Gran de par te dos con fli tos é por ques -
tões agrá ri as. Mais um que ocor reu ago ra é um exem -
plo dis so. O Go ver no do Esta do tem fe i to a sua par te.
Ele tem pro cu ra do, de to das as for mas, lu tar con tra
esse tipo de or ga ni za ção que, na re a li da de, não vem
dos tra ba lha do res, não vem dos sem-ter ra e mu i to
me nos dos fa zen de i ros. São gru pos or ga ni za dos que, 
mu i tas ve zes, têm in te res se em com prar ter ras ba ra -
tas e, para isso, usam essa for ma de vi o lên cia para
con se guir um es pa ço na que la re gião.

Te nho cer te za de que o Mi nis tro da Jus ti ça deve
es tar sen sí vel a essa ques tão e, cer ta men te, fará par -
ce ria com o Go ver no do Esta do para en con trar a so lu -
ção para esse es ta do de vi o lên cia. Para isso, pre ci sa -
mos to mar me di das pre ven ti vas. Cito uma si tu a ção
que está ocor ren do ago ra: o Pre fe i to de Novo Pro -
gres so está pe re gri nan do pe los ga bi ne tes dos Srs.
Se na do res e dos Srs. De pu ta dos em bus ca de apo io
para seu Mu ni cí pio, mos tran do que pode ocor rer uma
ver da de i ra guer ra em seu Mu ni cí pio, se não hou ver
uma ação do Po der Pú bli co.

Re gis tro o meu ape lo ao Mi nis tro da Jus ti ça e ao 
Pre si den te do Incra para que não de i xem que essa si -
tu a ção se agra ve e to mem as pro vi dên ci as ne ces sá ri -

as, a fim de que não ve nha mos la men tar a per da de
mu i tas vi das, pois 120 ín di os e mais de três mil fa mí li -
as es tão pres tes a en trar em con fli to no Mu ni cí pio de
Novo Pro gres so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sur pre en -
di-me com a no tí cia de uma re vis ta de cir cu la ção na ci -
o nal. Esti ve, por vá ri as ve zes, nes ta tri bu na, fa zen do
um ape lo à Com pa nhia Vale do Rio Doce para que ti -
ves se, com o Esta do do Pará, um pou co mais de ca ri -
nho e de res pe i to. Por vá ri as ve zes, re a li za mos vá ri os
de ba tes e ma ni fes ta ções no Esta do do Pará. Mu i tas
da que las vo zes que co mi go es ta vam no pa lan que
cer ta men te já se ca la ram di an te do po de rio fi nan ce i ro 
e da gran de za da Com pa nhia Vale do Rio Doce.

Há uma gran de ma té ria, numa re vis ta de cir cu -
la ção na ci o nal, que diz:

Jo ga dor Glo bal. Para cres cer no mun -
do, a Vale do Rio Doce se duz a Chi na, dis -
pu ta o Chi le e en fren ta a Aus trá lia. A Vale
do Rio Doce, ma i or mi ne ra do ra de fer ro do
mun do, é a po tên cia eco nô mi ca que o Bra sil 
gos ta ria de ser. Tem mais cré di to do que o
Go ver no Fe de ral, tan to é as sim que paga ju -
ros me no res para to mar em prés ti mo nos
gran des ban cos es tran ge i ros. Pelo seu ta -
ma nho, ne go cia com go ver nos es tran ge i ros
como se fos se um País.

Meus ami gos, essa gran de za da Vale, que,
como di zem, tem mais cre di bi li da de do que o Go ver -
no Fe de ral, cer ta men te, para o meu Esta do, para o
meu povo, o povo do Esta do do Pará, não é ver da de i -
ra. O que o povo pa ra en se tem pela Vale é re al men te
o des pre zo, pois é uma com pa nhia que não res pe i ta o 
povo do Esta do de onde tira qua se 40% de todo seu
pro du to, sem nun ca ter se pre o cu pa do em fa zer a
con tra par ti da, os in ves ti men tos que o aque le Esta do
tan to me re ce.

Não te nho ab so lu ta men te nada con tra a Vale do 
Rio Doce. É uma gran de com pa nhia, mas, para o
Esta do do Pará, não é a ma i or mi ne ra do ra do Bra sil. É 
ape nas a ma i or trans por ta do ra, por que ape nas trans -
por ta as ri que zas do Esta do do Pará, de i xan do para o 
povo pa ra en se ape nas o api to do trem. Por vá ri as ve -
zes, vim a esta Tri bu na fa zer um ape lo à Vale do Rio
Doce. O Pará não quer ver, na Vale do Rio Doce, uma
em pre sa ini mi ga, mas quer que ela con ti nue cres cen -
do, mas que res pe i te o povo do Pará. 

Te nho fe i to vá ri os ape los nes se sen ti do e vol to a 
esta tri bu na, em fun ção des ta ma té ria de re vis ta de
gran de cir cu la ção na ci o nal, cla man do para que esse
in ves ti men to que a Com pa nhia Vale do Rio Doce está 
fa zen do para me lho rar a sua ima gem na ci o nal e in ter -
na ci o nal, seja fe i to den tro do Esta do do Pará, para
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que ela pos sa ter o res pe i to e a cre di bi li da de do povo
pa ra en se, que re ce beu a com pa nhia em seu ter ri tó -
rio, dan do-lhe suas ter ras para que ela pu des se ex -
plo rar. Aliás, para o Esta do do Pará, a Vale do Rio
Doce é a ma i or in va so ra de to dos os tem pos, por que
está se di a da numa ter ra que não lhe per ten ce e ex -
plo ra nos sos pro du tos, o pro du to do povo do Pará,
sem de i xar qual quer tipo de con tra par ti da para a po -
pu la ção do nos so Esta do.

Re i te ro mais uma vez, da tri bu na des ta Casa, o
meu ape lo à com pa nhia Vale do Rio Doce, para que
ela pro cu re fa zer es ses in ves ti men tos que hoje bus ca
fa zer na mí dia na ci o nal, onde ela re ti ra suas ri que zas, 
que é jus ta men te no solo pa ra en se, no solo do povo
pa ra en se, que pre ci sa, sim, que a Vale do Rio Doce o
olhe com mais ca ri nho.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Du ci o mar
Cos 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. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So bre
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 820, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, se jam en ca mi nha dos Vo -
tos de Apla u so à di re ção do Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Indus tri al – Se nai e aos alu nos Wert -
son da Sil va Re zen de (SENAI-RN) e Osmar Fri zon
Jú ni or (SENAI-RS), me da lhis tas ouro; Edu ar do José
de Alcân ta ra (SENAI-PE) e Lu cas Da ni el Cas tol di
(SENAI-PE), me da lhis tas bron ze, Alan Pa trick Cozi
(SENAI-ES), Alan de Ara ú jo Brum (SENAI-RJ), Igor
Krak he che e Ra fa el Tur ca tel (SENAI-RS), Ra fa el Ari -
en te Neto (SENAI-SC), Ana Ca ro li na Lo pes, He layd -
son Ri car do Sil va e Gu i lher me Pa nes (SENAI-SP),
pre mi a dos com Cer ti fi ca ção de Exce lên cia, in te gran -
tes da equi pe bra si le i ra que es ti ve ram em Sa int Ga len 
– Su í ça, no pe río do de 19 a 22 de ju nho des te ano,
par ti ci pan do da 37ª WorldSkills Com pe ti ti on, a olim -
pía da mun di al do en si no pro fis si o na li zan te, re a li za da
a cada dois anos, des de 1950.

O de sem pe nho dos alu nos de uni da des do Se -
nai de di ver sos Esta dos Bra si le i ros le vou o nome de
nos so País ao pó dio da com pe ti ção, à fren te de Fran -
ça, Ingla ter ra, Ho lan da, Fin lân dia, Su é cia, Di na mar -
ca, Esta dos Uni dos, Ca na dá e Nova Ze lân dia.

Sala das Ses sões, em 16 de se tem bro de 2003.
– Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Sen do 
o re que ri men to de au to ria do Se na dor Ro meu Tuma,
con ce do a pa la vra a S. Exª para um bre ve en ca mi nha -
men to.

V. Exª fa la rá como úl ti mo ora dor.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Agra de ço a
V. Exª.  Não po de ria de i xar pas sar em bran co, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res,  a vir tu de do en si no
pro fis si o na li zan te bra si le i ro, que con se guiu me da lhas 
de ouro. Há pou cos dias, co me mo ra mos o fe i to de
nos sos des por tis tas que com pa re ce ram nos úl ti mos
jo gos pan-ame ri ca nos e trou xe ram uma sé rie de me -
da lhas para a gló ria do es por te bra si le i ro. Hoje, fi quei
emo ci o na do ao ler uma ma té ria na re vis ta IstoÉ so -
bre a par ti ci pa ção de al guns alu nos – pou cos, mas de 
alta qua li da de – do 37º Tor ne io Inter na ci o nal de For -
ma ção Pro fis si o nal, re a li za do na Su í ça. Dois de les re -
ce be ram me da lha de ouro; ou tros, de pra ta e bron ze;
e al guns re ce be ram di plo ma de hon ra ao mé ri to. O
Bra sil fi cou na fren te de gran des pa í ses de pri me i ro
mun do que par ti ci pa ram de ati vi da des pro fis si o na is
que são en si na das nas es co las, ten do sido re pre sen -
ta do pelo pes so al do Se nai. Para se ter uma idéia da
im por tân cia, eu di ria que o Bra sil fi cou na fren te da
Fran ça, da Ingla ter ra, da Ho lan da, da Fin lân dia, da
Su é cia, da Di na mar ca, dos Esta dos Uni dos, do Ca na -
dá e da Nova Ze lân dia. Mais da me ta de des ses pa í -
ses con cor reu em pelo me nos trin ta mo da li da des. O
Bra sil con cor reu em ape nas onze e con se guiu de -
mons trar que a in te li gên cia des sa ju ven tu de, prin ci -
pal men te no en si no pro fis si o na li zan te, é re co nhe ci da
pelo mun do.

Fi quei mu i to tris te, há pou co tem po, quan do li
que o Bra sil, tam bém em um even to de gran di o si da de 
mun di al, fi cou qua se em úl ti mo, pois os alu nos que lá
com pa re ce ram não sou be ram in ter pre tar tex tos,
mos tran do a qua li da de do en si no de pri me i ro e se -
gun do gra us. Hoje, te nho que me sen tir or gu lho so e
fe liz em ser bra si le i ro por que nes sa área de en si no
pro fis si o na li zan te so mos me da lha de ouro.

Qu e ro agra de cer a V. Exªs pela opor tu ni da de de 
não de i xar de re gis trar essa ho me na gem àque les cu -
jos no mes es tão no meu re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A Pre -
si dên cia en ca mi nha rá os vo tos de apla u so so li ci ta -
dos.

Não há mais ora do res ins cri tos.
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Os Srs. Se na do res Efra im Mo ra is, Val mir Ama -
ral, Pa pa léo Paes, Ro me ro Jucá, Le o nel Pa van, Alva -
ro Dias, Sér gio Gu er ra, Edu ar do Aze re do e Del cí dio
Ama ral en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli -
ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to
Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EFRAIM MORAS (PFL – PB. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te Srªs e Srs.
Se na do res, re cen te men te to ma mos co nhe ci men to
de en tre vis ta do eco no mis ta Ka i zô Bel trão, téc ni co do
IPEA, e Jo seph Sti glitz, ex-eco no mis ta do Ban co
Mun di al e Prê mio No bel em Eco no mia, que com pa re -
ceu a esta Casa, so bre o fato de não ha ver evi dên ci as 
de que os fun dos de pen são pro vo quem au men to da
pou pan ça na ci o nal.

Como, em par te, a pro pos ta de re for ma da Pre -
vi dên cia apre sen ta da pelo atu al Go ver no se apóia na
con vic ção ques ti o na da pe los men ci o na dos es pe ci a -
lis tas, além de fe rir de mor te as ba ses es tru tu ra is do
ser vi ço pú bli co e o apa re lho do Esta do, como já o de -
mons tra mos em ou tro pro nun ci a men to, que re mos
hoje vol tar ao as sun to.

Se gun do os ci ta dos eco no mis tas, quan do as
pes so as se as so ci am à pre vi dên cia pri va da, sim ples -
men te mo di fi cam sua car te i ra de apli ca ções: em vez
de pou par no mer ca do fi nan ce i ro, in ves tem num fun -
do de pen são. A con se qüên cia dis so é que o mon tan -
te da pou pan ça agre ga da do País não é al te ra do. Ve -
ja mos, para me lhor com pre en são do as sun to, como
foi a ex pe riên cia in ter na ci o nal so bre o tema.

Re al men te, em ra ci o cí nio car te si a no, fica fá cil
de per ce ber que a ade são dos in di ví du os a um pla no
de pen são, ou a com pra de um con tra to de ren da vi ta -
lí cia jun to a uma se gu ra do ra, não sig ni fi ca am pli a ção
do ní vel de pou pan ça cor ren te, mas ape nas a op ção
por uma en tre vá ri as ou tras for mas de pou pan ça. Ou
seja, os pla nos de apo sen ta do ria e pen são não afe -
tam o vo lu me da pou pan ça das fa mí li as, mas sim sua
alo ca ção.

No en tan to, cabe apro fun dar mos um pou co
mais na ma té ria. O pró prio Ka i zô Bel trão afir ma que
(abre as pas): “O cres ci men to do mer ca do de fun dos é 
po si ti vo, não por que au men ta o vo lu me de pou pan ça,
mas por que me lho ra a qua li da de dela. Como são re -
cur sos eco no mi za dos para a apo sen ta do ria, fi cam
imo bi li za dos du ran te pe río dos lon gos”.

Em ou tras pa la vras, do pon to de vis ta das eco -
no mi as do més ti cas, mais im por tan te que o acú mu lo
de re cur sos como pro vi são para apo sen ta do ria é a
for ma como esse ca pi tal está sen do in ves ti do. A ins ti -

tu ci o na li za ção da pou pan ça, a par tir da ex pan são dos 
fun dos de pen são, é as so ci a da, por mu i tos, à for ma -
ção de ho ri zon tes de lon go pra zo no in te ri or dos mer -
ca dos de ca pi tal. Mas tam bém pode acon te cer o
opos to.

Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, os es tu dos
mos tram que os ins tru men tos de mer ca do de ca pi tal
e os in ves ti men tos em pla nos de apo sen ta do ria são
subs ti tu tos qua se per fe i tos no port fó lio das fa mí li as.
Isso sig ni fi ca que, com o cres ci men to da pre vi dên cia
pri va da, as fa mí li as têm se re ti ra do do mer ca do de ca -
pi ta is. 

Já em ou tros pa í ses, como Ale ma nha e Ja pão,
onde os mer ca dos são pou co de sen vol vi dos, os con -
tra tos de pen são são subs ti tu tos de de pó si tos ban cá -
ri os de lon go pra zo. Logo, a con se qüên cia mais pro -
vá vel do avan ço da pre vi dên cia com ple men tar é a de -
sin ter me di a ção ban cá ria. A me nos, é cla ro, que o Go -
ver no en tre gue a ad mi nis tra ção dos fun dos às en ti da -
des do sis te ma fi nan ce i ro, quer di re ta, quer in di re ta -
men te...

Como po de mos ob ser var, as po lí ti cas de in ves -
ti men to dos fun dos de pen são va ri am sig ni fi ca ti va -
men te en tre os pa í ses, re fle tin do dis tin tos con tex tos
ins ti tu ci o na is, va ri a dos re gu la men tos, grau de de sen -
vol vi men to e di ver si fi ca ção dos mer ca dos de ca pi ta is
do més ti cos, fa to res ma cro e co nô mi cos como taxa de
in fla ção, ní vel do dé fi cit pú bli co, ten dên cia das ta xas
de ju ros e tam bém o ní vel de ren ta bi li da de das em -
pre sas que bus cam fi nan ci a men to nos mer ca dos fi -
nan ce i ros. Não há um re sul ta do úni co. Não há uma
cer te za de res pos ta à ação em pre en di da nes se sen ti -
do.

Nos Esta dos Uni dos, os fun dos de pen são tor -
na ram-se, ao lado dos fun dos mú tu os e das se gu ra -
do ras, os ma i o res for ne ce do res de ca pi tal na eco no -
mia nor te-ame ri ca na, con tro lan do um ter ço de to dos
os ati vos fi nan ce i ros do més ti cos. Tal ca rac te rís ti ca
lhes con fe re in fluên cia sig ni fi ca ti va so bre as ten dên ci -
as alo ca ti vas dos mer ca dos e tem im pac to im por tan te 
so bre os ti pos de pro je tos a se rem fi nan ci a dos. Sen do 
as obri ga ções dos fun dos pre vi sí ve is e de lon go pra -
zo, o ex pres si vo vo lu me de ca pi tal que mo bi li zam se -
ria per fe i ta men te ade qua do para o in ves ti men to de
lon go pra zo.

Entre tan to, nas úl ti mas duas dé ca das, os fun -
dos nor te-ame ri ca nos têm in ves ti do no mer ca do de
ca pi ta is, bus can do re tor nos aci ma da mé dia e con tri -
bu in do for te men te para o viés de cur to pra zo que pre -
va le ce na eco no mia como um todo e para a vo la ti li da -
de dos mer ca dos fi nan ce i ros. Tal pro ce di men to, de ve -
mos nos lem brar,  pro vo cou aqui lo que Alan Gre ens -
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pan de no mi nou de “eu fo ria”, uma sé ria cri se na bol sa
e uma re ces são de que os Esta dos Uni dos têm di fi -
cul da des de sair, mes mo com su ces si vos cor tes nos
ju ros e na car ga tri bu tá ria.

A pre fe rên cia pelo cur to pra zo e pela li qui dez,
ao di fi cul tar o fi nan ci a men to dos in ves ti men tos de
lon go pra zo (em par ti cu lar dos as so ci a dos à ge ra ção
de pro gres so téc ni co, que ofe re cem ren ta bi li da de po -
ten ci al alta, mas in cer ta), pode com pro me ter o cres ci -
men to da eco no mia no lon go pra zo. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des sa
ma ne i ra, a im por tân cia dos fun dos de pen são não re -
si de no fato de au men ta rem ou não a pou pan ça agre -
ga da do país, mas sim em sa ber qual o des ti no dos
mon tan tes acu mu la dos por es ses fun dos. No Bra sil,
43% dos ati vos das en ti da des de pre vi dên cia fe cha da 
são apli ca dos em ren da fixa e 14,7% di re ta men te em
tí tu los pú bli cos (da dos da Abrapp – Asso ci a ção Bra si -
le i ra das Enti da des Fe cha das de Pre vi dên cia Com -
ple men tar; Con so li da do Esta tís ti co de Ju nho/2003.),
ou seja, a ma i or par te dos re cur sos está fi nan ci an do o 
go ver no, não o cres ci men to.

Para o caso bra si le i ro, em que o mer ca do de ca -
pi ta is é pou co de sen vol vi do e o sis te ma fi nan ce i ro pri -
va do não se en vol ve fre qüen te men te na con ces são
de cré di to de lon go pra zo, uma das ações pos sí ve is
para o Po der Pú bli co po de ria ser a cri a ção de ins tru -
men tos fi nan ce i ros vol ta dos para o fi nan ci a men to dos 
in ves ti men tos de lon go pra zo, que ofe re çam re tor no
ade qua do, es ti mu lem e vi a bi li zem a par ti ci pa ção dos
fun dos de pen são.

Caso con trá rio, es ta re mos ape nas pi o ran do o
fu tu ro dos ser vi do res e do ser vi ço pú bli co, para fi nan -
ci ar um Esta do ine fi ci en te e em pre sas que des sa ine -
fi ciên cia se ali men tam. Os re cur sos não se rão ca na li -
za dos para a pro du ção e para a ge ra ção de em pre -
gos, mas para be ne fi ci ar se to res que já es tão mu i to
bem, à cus ta do res tan te  da so ci e da de bra si le i ra.

Fica o nos so aler ta.
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 sa tis fa ção que, mais uma vez,
ve nho à tri bu na des ta Casa para uma bre ve in ter ven -
ção. O tema que me ocu pa nes ta oca sião, a prá ti ca do 
co o pe ra ti vis mo no en si no, sur ge como uma sin ge la,
ob je ti va e efi caz al ter na ti va para o equa ci o na men to
de um pro ble ma com o qual o Bra sil se de ba te des de
sem pre.

Uso a ex pres são des de sem pre por que ain da
há pou co, ao re ce ber um dos mais re cen tes lan ça -
men tos do Con se lho Edi to ri al do Se na do – a obra O

Ensi no Pú bli co, do ma ra nhen se Anto nio de Alme i da
Oli ve i ra, que tra ça um in te res san te pa i nel da edu ca -
ção na ci o nal no sé cu lo XIX –, per ce bi que os pro ble -
mas de en tão per ma ne cem ain da hoje, nes te prin cí -
pio de ter ce i ro mi lê nio, para en fren ta men to pe los po -
de res pú bli cos e pela pró pria so ci e da de bra si le i ra.

Oli ve i ra já apon ta va os avil ta dos sa lá ri os dos
mes tres e pro fes so res, so bre tu do quan do com pa ra -
dos com os pa gos, en tão, nos Esta dos Uni dos e na
Eu ro pa; as pre cá ri as ins ta la ções dos edu can dá ri os e
a in sa ná vel es cas sez de bi bli o te cas, por exem plo.
Logo, um an ti go e for mi dá vel de sa fio para to dos nós.
Mas não vou nes te mo men to am pli ar e am pli fi car uma 
can ti le na se cu lar. Pro po nho-me a des ta car uma so lu -
ção viá vel, por que prá ti ca, de ba i xo cus to e van ta jo sa
para to dos os en vol vi dos: o co o pe ra ti vis mo, uma prá -
ti ca que goza de pres tí gio e evi den te su ces so en tre
nós.

 E para fa lar so bre essa for ma de or ga ni za ção
das ati vi da des de en si no, pa re ce-me opor tu no men ci -
o nar a ex pe riên cia que vem sen do de sen vol vi da aqui
mes mo, em nos sa Ca pi tal, a Bra sí lia de to dos os bra -
si le i ros. Sa i bam, Srªs e Srs. Se na do res, que já dis po -
mos de cin co co o pe ra ti vas edu ca ci o na is re gis tra das
no Dis tri to Fe de ral. Que, aliás, vão mu i to bem na no -
bre mis são de dis se mi nar o sa ber em suas mais va ri -
a das ver ten tes, para aten der a uma de man da sem pre 
cres cen te em nos sa re gião, como de res to em todo o
Pais.

Assim, as co o pe ra ti vas de en si no se afir mam
como uma res pos ta cri a ti va ao dé fi cit de va gas na es -
co la pú bli ca e aos ele va dos cus tos do en si no pri va do,
pois, re u nin do ta len tos e es for ços, con se guem uma
sen sí vel re du ção nos va lo res glo ba is da edu ca ção.
Além dis so, como nor ma, per mi tem um con tro le ain da 
mais es tri to da qua li da de do en si no mi nis tra do. E as
co o pe ra ti vas de edu ca ção não se li mi tam a ofe re cer
os cur sos de for ma ção tra di ci o na is, com a gra de cur -
ri cu lar pa drão dos ní ve is bá si co e mé dio. Co lo cam à
dis po si ção de sua gran de cli en te la o en si no de idi o -
mas es tran ge i ros, como in glês, es pa nhol, fran cês e
tam bém es pe ran to.

Note-se que o mo de lo pros pe ra a pas sos tão
lar gos en tre nós, que uma das prin ci pa is co o pe ra ti vas 
de en si no com sede no DF, a Co o plem, Co o pe ra ti va
de Ensi no de Lín gua Estran ge i ra Mo der na, dis pon do
de seis uni da des, em Ta gua tin ga, Ce i lân dia, Gu a rá,
asas Sul e Nor te e se tor Su do es te, re ú ne cer ca de
qua tro mil es tu dan tes, que não de têm re cur sos para
fre qüen tar as es co las de idi o mas de gri fe, si tu a das
so men te em pon tos no bres da ca pi tal. A Co o plem dis -
põe de 66 pro fes so res, que per ce bem o sa lá rio mé dio 
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de 1,2 mil re a is, ou o equi va len te a cin co sa lá ri os-mí -
ni mos.

O modo de ope ra ção das co o pe ra ti vas edu ca ci -
o na is ob ser va o mes mo pa drão pra ti ca do pe las de -
ma is en ti da des do gê ne ro. Assim, o pro fes sor ocu pa,
ao mes mo tem po, os pa péis de em pre ga do e em pre -
ga dor; uma par ce la das men sa li da des é apli ca da em
no vos in ves ti men tos e ini ci a ti vas da co o pe ra ti va, e o
res to é ra te a do en tre os co o pe ra dos.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, em um país como o
nos so, es sas co o pe ra ti vas aca bam res pon den do às
de man das que a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os
não con se guem aten der. Des sa ma ne i ra, tor na con -
cre ta a pos si bi li da de de um nú me ro ma i or de pes so as 
re ce be rem for ma ção de qua li da de, por um pre ço efe -
ti va men te aces sí vel. Um pre ço que mu i tas ve zes não
atin ge se quer me ta de do va lor pra ti ca do pe las es co -
las pri va das. Por tan to, cre io que as co o pe ra ti vas de
en si no me re cem não ape nas o nos so apo io, mas
tam bém o nos so ex plí ci to in cen ti vo, para que pos sam
su prir as de fi ciên ci as e la cu nas de nos so sis te ma
edu ca ci o nal em seu sen ti do mais am plo.

Mu i to obri ga do.
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, quan do se fala em in se gu ran ça, a co ne -
xão mais ime di a ta que vem à nos sa men te é com a vi -
o lên cia. De fato, um dos fa to res que mais ge ram
medo, in se gu ran ça, pre o cu pa ção no co ti di a no das
pes so as é a vi o lên cia. Mas mu i tos se es que cem que,
atrás de atos vi o len tos, age um ver da de i ro dra gão da
mal da de, um au tên ti co mons tro do ter ror: as dro gas.
Sub me ti das aos efe i tos de le té ri os das dro gas, as
pes so as tor nam-se ma ri o ne tes de in vi sí ve is co man -
dos, bo ne cos des pro vi dos de cons ciên cia, des co nec -
ta dos da auto-de ter mi na ção e de seu pró prio ar bí trio.
Sub mer gem em um mun do sem li mi tes, sem fron te i -
ras en tre o bem e o mal que, se pa re ce ma ra vi lho so
por al gum tem po, mos tra-se as som bro so mais tar de,
quan do pas sa o efe i to da dro ga. 

Bem sei, Sr. Pre si den te, que nes ta Casa têm
res so a do, con ti nu a men te, as vo zes de pre o cu pa ção,
de in qui e ta ção, de in dig na ção até, con tra o ma le fí cio
das dro gas. Nun ca será de ma is fa lar con tra elas, tra -
zer o as sun to à tona! É nes se flu xo de pre o cu pa ções
que vem de sa guar meu pro nun ci a men to de hoje, Srªs 
e Srs. Se na do res! Será mais um elo des sa ex ten sa
cor ren te que não pode pa rar de cres cer, de as su mir
um vul to cada vez ma i or di an te da as sus ta do ra es ca -
la da das dro gas em nos so meio. 

A ver da de é que o mun do das dro gas não de i xa
de pro du zir suas no vi da des. Qu an do pen sá va mos
que o pior era a co ca í na, sur giu o crack. É re ve la dor o
que se lê no li vro Ca ran di ru, do mé di co in fec to lo gis ta
Dráu sio Va re la, so bre o im pac to da en tra da do crack
no ma i or pre sí dio de São Pa u lo. O po ten ci al des tru ti -
vo de tal dro ga na vida dos pre si diá ri os foi a tal pon to
avas sa la dor, que, não fora o ca rá ter tes te mu nhal do
li vro, pen sa ría mos es tar len do pá gi nas da mais mi ra -
bo lan te e ima gi no sa fic ção. Pois bem, de po is da co ca -
í na, veio o crack. Po de ria ser a úl ti ma dro ga. Mas não
foi. Ago ra, a no vi da de do mo men to é o ecs tasy. 

Com ele, mais um mito tem de ser com ba ti do,
como já com ba te mos no pas sa do o mito de que a ma -
co nha não era dro ga, ou de que não fa zia mal ao or -
ga nis mo. Tido como a “pí lu la do amor”, o ecs tasy se
re ves tiu do fal so mar ke ting de subs tân cia ino fen si va,
que pro vo ca eu fo ria sem ca u sar de pen dên cia. Isso é
uma des la va da men ti ra! Se gun do a psi qui a tra Vâ nia
No vel li Do min gues, es pe ci a lis ta em tra ta men to de vi -
ci a dos, o ecs tasy ca u sa de pen dên cia psí qui ca, que é
mu i to mais di fí cil de ser tra ta da.

Cri a do em la bo ra tó rio em 1914, o ecs tasy é pa -
ren te das an fe ta mi nas, dro gas pre sen tes em re mé di -
os para ema gre cer e usa das pe los ca mi nho ne i ros
para per ma ne cer acor da dos du ran te as ma dru ga das.
O prin cí pio ati vo da dro ga, o MDMA, pro vo ca for te
des car ga de se ro to ni na no or ga nis mo, o ne u ro trans -
mis sor res pon sá vel pela sen sa ção de pra zer e
bem-es tar. Daí a sen sa ção de fe li ci da de ao ex tre mo,
eu fo ria, emo ções à flor da pele, que sur gem nas pri -
me i ras ho ras. Pas sa das de qua tro a seis ho ras, o ní -
vel de se ro to ni na cai pró xi mo a zero, tra zen do a sen -
sa ção de “ba i xo-as tral”, que pode evo lu ir, a lon go pra -
zo, para um qua dro clí ni co de de pres são. Isso faz com 
que o usuá rio sem pre que i ra vol tar à dro ga, para
man ter o pra zer nas al tu ras. Mas, mes mo com mais
dro ga, não há re sul ta do – o cor po leva até duas se -
ma nas para re cu pe rar as re ser vas de se ro to ni na. 

O que mais nos pre o cu pa, Sr. Pre si den te, é o
cres ci men to de mais essa dro ga jun to a nos sa ju ven -
tu de, que é o seg men to que mais a con so me, em ca -
sas de ami gos e em fes tas de mú si ca ele trô ni ca – as
cha ma das ra ves. O cres ci men to do ecs tasy é com -
pro va do pe las apre en sões fe i tas pela Po lí cia Fe de ral
nos úl ti mos me ses. De ja ne i ro a abril des te ano fo ram
apre en di dos mais de 54 mil com pri mi dos – três ve zes
mais que o to tal apre en di do du ran te todo o ano de
2002. Esse nú me ro, no en tan to, não re fle te a re a li da -
de do co mér cio ilí ci to da dro ga. Como a Po lí cia Fe de -
ral não in clui em suas es ta tís ti cas as apre en sões fe i -
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tas pe las po lí ci as es ta du a is, o nú me ro deve ser bem
ma i or. 

A pí lu la de ecs tasy vem ga nhan do a pre fe rên cia
dos jo vens de clas se mé dia por ser uma al ter na ti va
“se gu ra” – con for me os pró pri os jo vens di zem – à co -
ca í na e à ma co nha. À di fi cul da de de ob ten ção des sas 
úl ti mas está adi ci o na do o ris co da pro xi mi da de com
os nar co tra fi can tes. Com o ecs tasy, o ris co di mi nui: as 
pí lu las são ven di das pelo co le ga de fa cul da de ou por
al gum fre qüen ta dor das dan ce te ri as. Além dis so, o
com pri mi do de ecs tasy  pode pas sar fa cil men te por
um ino fen si vo re mé dio para dor de ca be ça, não tem o
che i ro for te da ma co nha nem exi ge um ri tu al para ser
con su mi da, como a co ca í na. Tudo isso di fi cul ta a
ação da po lí cia. E fa ci li ta a vida do usuá rio... e a do
tra fi can te, cla ro!  

Eu acre di to for te men te, Sr. Pre si den te, que o
me lhor re mé dio para afas tar nos sas cri an ças e jo vens 
da per di ção das dro gas é a in for ma ção. A in for ma ção
ho nes ta, com pro va da, ob je ti va. A in for ma ção que
vem da fa mí lia, da es co la, dos me i os de co mu ni ca -
ção, dos po de res cons ti tu í dos. Sa be mos o im pac to
que ca u sou na au diên cia bra si le i ra o tra ta men to dado 
ao as sun to “dro gas” na no ve la O Clo ne. A au to ra, Gló -
ria Pe rez, acer tou em che io ao in tro du zir o as sun to no 
en re do da no ve la das oito. Além dos per so na gens en -
vol vi dos com a dro ga, fo ram in clu í dos na tra ma tes te -
mu nhos ve rí di cos de ex-de pen den tes, para não ha ver 
mis ti fi ca ção no tra ta men to do as sun to. Qu an ta gen te
pas sou a en ten der mais o que são as dro gas, que
con se qüên ci as tra zem, em que mun do es tão in se ri -
das, quan ta vi o lên cia e des tru i ção acar re tam em seu
ras tro! Pena que hoje os me i os de co mu ni ca ção de i -
xa ram o tema de lado. Dada sua cons tan te ame a ça,
ele de ve ria ser tra ta do com pe re ni da de. 

No mes mo sen ti do, te nho de con fes sar a sa tis -
fa ção ao to mar co nhe ci men to, dias atrás, da ma té ria
in ti tu la da “Uni dos con tra a dro ga”, pu bli ca da no Cor -
re io Bra zi li en se do dia 9. A ma té ria no ti ci a va a con -
clu são de mais uma tur ma de for man dos do Pro gra -
ma Edu ca ci o nal de Re sis tên cia às Dro gas e à Vi o lên -
cia. Sa bem quem eram os for man dos? Alu nos da 4a
sé rie de uma es co la do Cru ze i ro, com ida de en tre 9 e
12 anos. Sa bem quem fo ram os ins tru to res? Inte gran -
tes da Po lí cia Mi li tar. Os ins tru to res vão à es co la se -
ma nal men te, du ran te um se mes tre, cons ci en ti zar as
cri an ças so bre os ris cos da dro ga. Pais e mães tam -
bém são en vol vi dos nas ati vi da des do pro gra ma e, no
fi nal, os alu nos par ti ci pan tes re ce bem um di plo ma de
con clu são do Pro gra ma. Con si de ro a par ce ria en tre
pais e es co la fun da men tal para o su ces so de qual -
quer pro gra ma de pre ven ção. Sa be mos das di fi cul da -

des de mu i tas fa mí li as em ori en tar, edu car, in for mar
os fi lhos. Qu an do o as sun to é dro gas, a si tu a ção se
tor na mais di fí cil, por que fal ta aos pais a pró pria in for -
ma ção a pas sar para os fi lhos, fal ta o co nhe ci men to
par ti cu la ri za do, fal ta o modo cor re to de abor dar as -
sun to tão es pi nho so!... A par ti ci pa ção de pes so as
pre pa ra das para fa lar do as sun to, como, no caso re la -
ta do, os po li ci a is mi li ta res, dá cre di bi li da de ao pro gra -
ma e apo io à ação pos te ri or dos pais. Fiz ques tão de
in cor po rar a no tí cia ao meu pro nun ci a men to, como
for ma de mos trar que a pre ven ção é um dos me lho res 
ca mi nhos para afas tar nos sas cri an ças e jo vens do
mun do das dro gas.

Isso não vale ape nas para o caso do ecs tasy.
Nos sas cri an ças e jo vens de vem sa ber o quan to qual -
quer dro ga faz mal. De ve mos co me çar pe las cha ma -
das dro gas lí ci tas: o fumo e o ál co ol. São lí ci tas, por -
que não ti ve mos até ago ra a for ça e a von ta de ne ces -
sá ri as para bani-las da le ga li da de. Mas são tão ou
mais pre ju di ci a is que mu i tas das de ma is dro gas. O
fumo é o ma i or ca u sa dor de cân cer do pul mão, por
exem plo! Cada tra go pro vo ca en du re ci men to das ar -
té ri as, fa zen do o co ra ção tra ba lhar mais de pres sa,
en quan to os pul mões ab sor vem uma sé rie de subs -
tân ci as no ci vas, como: mo nó xi do de car bo no, amô -
nio, áci do car bô ni co, pi ri di na, al ca trão, etc. O fumo
acar re ta de pen dên cia fí si ca e psí qui ca. Pior de tudo:
o ví cio é in cen ti va do em nos sa so ci e da de, por be las
cam pa nhas pu bli ci tá ri as – po rém en ga no sas! –, e
pelo char me que os fil mes ame ri ca nos de ram ao ato
de fu mar – não se sabe a que pre ço!

O ál co ol é ou tra dro ga per mi ti da, e a mais con -
su mi da pe los es tu dan tes bra si le i ros. Pes qui sa da
Unes co re ve la que 10% dos es tu dan tes bra si le i ros de 
13 a 24 anos con so mem re gu lar men te be bi das al coó -
li cas. A per mis si vi da de que im pe ra no Bra sil quan to
ao aces so ao fumo e ao ál co ol é um ver da de i ro caso
de po lí cia, Sr. Pre si den te! Com pra-se a qual quer
hora, em qual quer lu gar! Bas ta ocor rer um even to fes -
ti vo pú bli co – um show, uma fe i ra, um jogo qual quer –
para bro ta rem de to dos os la dos car ri nhos e ca i xas de 
iso por abar ro ta dos de cer ve ja! Pro pa gan das fi cam in -
cu tin do na ca be ça do bra si le i ro que a cer ve ja é a be -
bi da na ci o nal. Ora, va mos e ve nha mos! A be bi da na -
ci o nal, se ti vés se mos de ele ger uma, de ve ria ser o
gua ra ná. Para ob ter lu cros e mais lu cros, a in dús tria
de be bi das al coó li cas põe de lado a sa ú de, a éti ca, e
só mira o lu cro!

Sa be mos que mu i tos jo vens co nhe ce ram as
dro gas ilí ci tas por aque la que é con si de ra da sua por -
ta de en tra da: a ma co nha. Ilu di dos e en ga na dos, pen -
sa ram que a ma co nha não era dro ga. Mas a ver da de

Setembro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  17 27319    743ANAIS DO SENADO FEDERALSETEMBRO 2003 



é ou tra: ela é um alu ci nó ge no, isto é, faz o cé re bro
fun ci o nar de for ma des con cer tan te e fora do nor mal.
No ce re be lo, o prin cí pio ati vo da ma co nha pro vo ca le -
tar gia, re du ção no con tro le dos mo vi men tos e de so ri -
en ta ção es pa ci al e tem po ral. No cór tex ce re bral,
ocor rem al te ra ções tran si tó ri as nas sen sa ções do
tato, vi são e au di ção.

Por ser uma das dro gas ile ga is mais con su mi -
das no mun do, não gos ta ria de de i xar de men ci o nar a
co ca í na e seus efe i tos de le té ri os. A co ca í na é um psi -
co tró pi co: age no sis te ma ner vo so cen tral, cé re bro e
me du la es pi nhal, exa ta men te os ór gãos que co man -
dam os pen sa men tos e as ações das pes so as. O in di -
ví duo de pen den te de co ca í na está su je i to a ris cos
gra ves: pode che gar ao co lap so car día co ou à in to xi -
ca ção. As alu ci na ções pro vo ca das pela co ca í na são
ter rí ve is! Se gun do pes qui sas com ma ca cos rhe sus, o 
uso de co ca í na du ran te a gra vi dez pode ca u sar da -
nos ir re ver sí ve is ao cé re bro do re cém-nas ci do: per da
de mais da me ta de dos ne u rô ni os do cór tex ce re bral
e cé re bro cer ca de 20% me nor. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu temo,
re al men te, que os mi tos e as fa ci li da des as so ci a dos
ao ecs tasy pro vo quem uma dis pa ra da no con su mo,
le van do nos sos jo vens à be i ra do abis mo, às bor das
do pre ci pí cio, que é para onde os le vam os tra fi can -
tes, os de pen den tes, os vi ci a dos.

Os ser vi ços de in te li gên cia bra si le i ros de vem
man ter sua aten ção vol ta da para o au men to do con -
su mo do ecs tasy. Não se pode ne gar a pos si bi li da de
de ocor rer uma ex plo são no con su mo des se alu ci nó -
ge no. Não cus ta lem brar que aqui no Dis tri to Fe de ral,
nas bar bas dos po de res da Na ção, fo ram pre sos, só
em maio des te ano, cin co es tran ge i ros com dro gas.
Um de les era um sul-afri ca no, que car re ga va o equi -
va len te a 200 com pri mi dos de ecs tasy, tri tu ra dos e
es con di dos em ca nu di nhos de re fri ge ran te para se -
rem ven di dos numa fes ta rave em So bra di nho. 

Re la tó rio anu al da se ção das Na ções Uni das
que con tro la dro gas e cri me já aler tou para a cur va
as cen den te do ecs tasy ao re dor do mun do. O con su -
mo das pí lu las está rom pen do fron te i ras ge o grá fi cas
e so ci a is e pu xan do por cen ta gens para cima. Se gun -
do a ONU, o nú me ro de usuá ri os de dro gas ilí ci tas en -
tre a po pu la ção aci ma de 15 anos de ida de cres ceu
de 4,2% em 2001 para 4,7% no ano pas sa do. Os en -
tor pe cen tes mais con su mi dos fo ram a can na bis –
ma co nha e ha xi xe – e as dro gas sin té ti cas. Entre as
sin té ti cas, está o ecs tasy, o gran de res pon sá vel pela
ex pan são do mer ca do dos tó xi cos fa bri ca dos em la -
bo ra tó rio. 

O pe ri go pa re ce es tar bem pró xi mo, Sr. Pre si -
den te! Po de re mos es tar di an te do se gun do boom do
ecs tasy. O pri me i ro se deu no fi nal dos anos 80. Nas
gran des ci da des da Eu ro pa e Esta dos Uni dos, a ju -
ven tu de un der ground ex pe ri men ta va a at mos fe ra
per mis si va das fes tas re ga das a mú si ca ele trô ni ca e
pí lu las de ecs tasy. No fi nal dos anos 90, o pre ço da
dro ga des pen cou. A qua li da de tam bém. A dro ga pas -
sa va por uma for te in dus tri a li za ção. Em Bra sí lia, o
pre ço do com pri mi do va ria en tre 30 e 50 re a is. Ao
mes mo tem po, o ecs tasy de i xou de se res trin gir ao
am bi en te das fes tas rave e pas sou a fre qüen tar qual -
quer bo a te, bar ou fes ti nha de gen te mo der ni nha.
Tam bém ad qui riu no vas for mas. Pode vir em pó, lí qui -
do ou em cáp su las. 

A luta con tra as dro gas não pode es mo re cer
nun ca! Como ho mem pú bli co, re a fir mo meu com pro -
mis so de lu tar con tra as dro gas di u tur na men te, a todo 
mo men to e em qual quer lu gar, com os me i os que me
fo rem aces sí ve is para tan to! 

Era o que ti nha a di zer. 
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, sob o pa tro cí nio do Cen tro de Inte gra ção
Empre sa-Esco la (CIEE), pu bli cou-se, há bem pou co,
bro chu ra mu i to es pi ri tu o sa e in tri gan te, re u nin do sa ú -
de e fi lan tro pia na di re ção de uma par ce ria con ce i tu al
mais efi caz. Inti tu la do A Sa ú de no Novo Con ce i to de
Fi lan tro pia, o li vro traz a as si na tu ra do pro fes sor Antô -
nio Ja cin to Ca le i ro Pal ma, a quem, com base nes te
con te ú do, se de le gou a fun ção de pa les tran te no XII
Con gres so Na ci o nal das San tas Ca sas e Hos pi ta is
Fi lan tró pi cos.

Como é sa bi do, a atu a ção fi lan tró pi ca do CIEE
data de al gum tem po e se des ti na a su prir de fi ciên ci -
as da co mu ni da de, exer cen do ati vi da des com ple -
men ta res ao pró prio Go ver no. Embo ra, his to ri ca men -
te, o tô nus da or ga ni za ção seja a edu ca ção pro fis si o -
na li zan te, pre va le ce, hoje, o con sen so de que um
país ado en ta do re quer algo que an te ce de o co nhe ci -
men to, e isso se tra duz pela pa la vra sa ú de.

Antes de tudo, cum pre re gis trar que a his tó ria
que acom pa nha a tra je tó ria do CIEE já con ta com
qua se qua ren ta anos de ati vi da des inin ter rup tas, con -
ta bi li zan do mais de um mi lhão de jo vens aten di dos,
mi lha res de anal fa be tos e de ze nas de mi lha res de es -
tu dan tes se den tos por cur sos su ple men ta res gra tu i -
tos de for ma ção pro fis si o na li zan te. O pro fes sor Ca le i -
ro Pal ma, au tor do li vro em epí gra fe, que de sem pe -
nha fun ção ga ba ri ta da no Con se lho de Admi nis tra ção 
do CIEE, trans mi te uma ex pe riên cia de re sul ta dos

27320 Qu ar ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2003SETEMBRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL744     



po si ti vos, fru to de sua exi to sa par ti ci pa ção no re cen te 
Con gres so Na ci o nal das San tas Ca sas e Hos pi ta is
Fi lan tró pi cos.

Re i te ran do li te ral men te as pa la vras do au tor,
“edu ca ção, cul tu ra, pa tri mô nio e co nhe ci men to são,
to dos, com ple men tos da vida”. Nes sa li nha, inú me ras
ex pe riên ci as têm sido efe tu a das na área mé di ca, com 
pro fis si o na is de ins ti tu i ções fi lan tró pi cas, ob je ti van do
ma xi mi zar o aten di men to ao pú bli co, com ele va ção
da qua li da de do ser vi ço mé di co-hos pi ta lar. Uma vez
que o Esta do não tem ex pe riên cia nem re cur sos su fi -
ci en tes para cum prir seu pa pel so ci al, tem ca bi do ao
Ter ce i ro Se tor res pon der por sig ni fi ca ti va par te de
nos sas ca rên ci as es tru tu ra is.

O au tor in tro duz, com mu i ta des tre za poé ti ca, a
re le vân cia do ta len to, da pa i xão e dos so nhos na im -
ple men ta ção de pro je tos fi lan tró pi cos. De ten to res de
ta len to e va lo res su bli mes, os vo lun tá ri os de en ti da -
des sem fins lu cra ti vos são en car re ga dos de re trans -
mi tir e di fun dir o bem pela so ci e da de, ser vin do di u tur -
na men te à hu ma ni da de. Os in te gran tes das San tas
Ca sas, de Hos pi ta is Fi lan tró pi cos e de en ti da des sem 
fins lu cra ti vos en qua dram-se, por tan to, per fe i ta men te 
nes ta ca te go ria de vo lun tá ri os, re a li zan do o bem em
toda par te.

Re ves ti dos de uma nova con ce i tu a ção do que
seja fi lan tro pia, os pro fis si o na is do CIEE não re je i tam
a fun ção de mar ke ting como ins tru men to de in cen ti vo
a prá ti cas se me lhan tes para ou tros se to res. Por con ta 
dis so, pu bli cam pe ri o di ca men te a Re vis ta Agi ta ção,
na qual abor dam ques tões re la ti vas à edu ca ção, as -
sis tên cia so ci al e fi lan tro pia. Nela, são ain da ve i cu la -
das ma té ri as so bre ofer ta e qua li da de de es tá gi os no
mer ca do, além de in for ma ções acer ca do pro gra ma
de al fa be ti za ção de adul tos. Nas no tí ci as so bre pro -
gra mas de es tá gi os, faz-se im pe ra ti vo fri sar que a
pre o cu pa ção do CIEE é, tam bém, de cri ar opor tu ni -
da de de ca pa ci ta ção pro fis si o nal para os por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca.

Com isso em men te, o CIEE não tem tido qual -
quer di fi cul da de em de mons trar ao Con se lho Na ci o -
nal de Assis tên cia So ci al (CNAS) e, igual men te, aos
de ma is ór gãos pú bli cos que sua atu a ção ex tra po la
em de ma sia o cam po da ofer ta de es tá gi os, al can çan -
do a re a li za ção de uma as sis tên cia so ci al efe ti va em
di ver sas áre as. Sem fu gir do foco pro fis si o na li zan te,
suas ati vi da des ates tam, com per fe i ção, sua vo ca ção
fi lan tró pi ca, jus ti fi can do, as sim, as imu ni da des e isen -
ções ine ren tes a sua fun ção so ci al.

Para ex pli car ta ma nho su ces so, o au tor não
he si ta em ape lar à re cu sa de re ce i tas que não as
pró pri as como fon te de fi nan ci a men to. Do a ções e
fa vo res de vem ser con si de ra dos re cur sos even tu a -
is, aos qua is se re cor re para fins es pe cí fi cos, mes -
mo quan do alo ca dos pelo Go ver no. Tal é a for ça do

ar gu men to, que a cri a ção da Asso ci a ção Bra si le i ra
de Cap ta do res de Re cur sos para Insti tu i ções sem
Fins Lu cra ti vos aten deu à ne ces si da de de pro fis si -
o na li za ção da fun ção. Ao lado dis so, a in dis pen sá -
vel trans pa rên cia nas con tas da ins ti tu i ção con fi gu -
ra-se como pon to de hon ra di an te das co bran ças de 
um mun do or ga ni za ci o nal que se vale cada vez
mais das au di to ri as ex ter nas.

No qua dro bra si le i ro, a sa ú de pú bli ca, de ca rá ter 
emi nen te men te uni ver sa lis ta des de a pro mul ga ção
da Cons ti tu i ção de 88, tem-se de ba ti do com inú me ros 
obs tá cu los na con se cu ção de suas fun ções. Gra ças
ao que os téc ni cos de no mi nam de “in fla ção da sa ú -
de”, a com ba li da es tru tu ra de nos so sis te ma atra ves -
sa pe río do de len ta su pe ra ção. Re fle te, no fun do, o
cres ci men to dos pre ços da as sis tên cia mé di co-hos pi -
ta lar em pro por ção bem su pe ri or ao cres ci men to dos
pre ços na eco no mia como um todo. Há quem ar gu -
men te que, por de trás da in fla ção, es con de-se a re -
cen te fi gu ra do “cli en te-con su mi dor”, de cujo he ge -
mô ni co lu gar o con ce i to ul tra pas sa do de “pa ci en te” foi 
re ti ra do. Tal nova de sig na ção pres su põe uma dis po si -
ção bem mais par ti ci pa ti va dos agen tes en vol vi dos. 

Em todo caso, o pro fes sor Ca le i ro Pal ma vi su a li -
za ten dên ci as mu i to de fi ni das no sis te ma de sa ú de
con tem po râ neo, “mun di al men te” glo ba li za do. De um
lado, pre vê que a de ses ta ti za ção do sis te ma é ir re ver -
sí vel, ca ben do ao Esta do ape nas ocu par-se da sa ú de 
dos ci da dãos ex tre ma men te ca ren tes. De ou tro, an te -
ci pa uma re vo lu ção ge ren ci al, ins ta u ran do no vas for -
mas de or ga ni za ção do tra ba lho mé di co em fun ção
da dis se mi na ção in ten sa de clí ni cas mé di cas es pe ci -
a li za das. Em suma, em vez do mé di co, é a hora de o
pro fis si o nal da área de ad mi nis tra ção ou de eco no -
mia as su mir a ge rên cia do sis te ma, es ta be le cen do
um novo equi lí brio fi nan ce i ro.

Na ver da de, as pre mis sas so bre as qua is re pou -
sa a nova con cep ção de sa ú de pú bli ca apon tam, en -
tre ou tras co i sas, para uma in te gra ção mais har mô ni -
ca en tre o sis te ma, o meio am bi en te e os re cur sos co -
mu ni tá ri os re la ci o na dos à pro mo ção da sa ú de e pre -
ven ção das do en ças. Além dis so, ên fa se es pe ci al
será so bre pos ta na ques tão da re gi o na li za ção da as -
sis tên cia, con for me lo cal de mo ra dia e tra ba lho da po -
pu la ção aten di da. Por fim, a cons ti tu i ção de uma rede
de mé di cos es pe ci a lis tas, ser vi ços e hos pi ta is ser vi rá 
de re ta guar da e re fe rên cia para as uni da des bá si cas
de sa ú de, em prol de cujo fun ci o na men to se in tro du zi -
rão me tas es pe cí fi cas e sis te ma men sal de ava li a ção.

De acor do com a pu bli ca ção do CIEE, há mu i ta
ex pec ta ti va na me lho ra da sa ú de no Bra sil, e isto tan -
gen cia, ne ces sa ri a men te, uma  sa u dá vel par ce ria en -
tre o Go ver no e as en ti da des sem fins lu cra ti vos. As
San tas Ca sas e os Hos pi ta is Fi lan tró pi cos li de ram a
em pre i ta da des ta as so ci a ção, de po si tan do no Esta do 
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con fi an ça para a de le ga ção de de ter mi na das fun ções 
im pres cin dí ve is. Nes se sen ti do, com pe te ao Po der
Pú bli co pro vi den ci ar os re cur sos ne ces sá ri os para a
exe cu ção do tra ba lho das en ti da des fi lan tró pi cas, fa -
vo re cen do o sis te ma de isen ções fis ca is e pre vi den -
ciá ri as.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, de ve mos sa u dar a
pu bli ca ção do CIEE como ini ci a ti va as saz aus pi ci o sa
no que toca à nova con ce i tu a ção de fi lan tro pia e sa ú -
de. Inte res sa dos em áre as cor re la tas à edu ca ção pro -
fis si o na li zan te, o CIEE e seu Con se lho Di re tor dis -
põem-se, ago ra, a pen sar nos so de sen vol vi men to so -
ci al, a par tir de uma con cep ção de ci da da nia que lhe
an te ce de e lhe ser ve de base. Em sín te se, o pro fes sor 
Ca le i ro Pal ma, au tor do li vro, acer ta em che io quan do
re i te ra que a fi lan tro pia hos pi ta lar bra si le i ra deve es -
tar in se ri da em novo con ce i to de fi lan tro pia e as sis -
tên cia so ci al, no qual a pers pec ti va de me lho ra men to
na pres ta ção de ser vi ços ga nha uma an gu la ção mu i -
to mais pro mis so ra.

Era o que eu 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.) – 

DURO CRÍTICO DO PT

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 ma té ria
in ti tu la da “Fu nai será pre si di da por um duro crí ti co do
PT”, pu bli ca da no jor nal O Glo bo, edi ção de 08 de se -
tem bro do cor ren te, de ex tre ma re le vân cia para o país.

Na ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is do
Se na do, mos tra mais uma vez que a más ca ra do PT está 
ca in do, pois os pró pri os ali a dos do par ti do não ace i tam
as ir re gu la ri da des de suas ad mi nis tra ções.

A ma té ria 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.

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 LEONEL PAVAN 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa nha -
men to ta qui grá fi co.) –

GOVERNO LOTEADO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
nes te mo men to a esta tri bu na para co men tar a ma té -
ria pu bli ca da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, de 2 de
se tem bro do cor ren te, in ti tu la da “Su plicy cri ti ca lo te a -
men to de car gos pelo go ver no”.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, des ta ca a for ma como o go ver no Lula lida
com a ques tão do lo te a men to de car gos e a no me a -

ção de po lí ti cos do PT para car gos pú bli cos. Apro ve i to 
para elo gi ar o Se na dor Edu ar do Su plicy e ma ni fes tar
meu apo io às suas de cla ra ções con trá ri as a este tipo
de pro ce di men to.

 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 ALVARO DIAS 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. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

CHEGAMOS AO FUNDO DO POÇO?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po
esta tri bu na nes ta tar de para um bre ve co men tá rio a
res pe i to do ar ti go pu bli ca do no jor nal O Esta do de S.
Pa u lo, de 07 de se tem bro do cor ren te, in ti tu la do “De -
sem pre go: Che ga mos ao fun do do poço?”, que tra ta
do gran de pro ble ma do de sem pre go no País.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do, é opor tu no e ser ve para que o Go ver no Lula

re cor de suas pro mes sas de em pre go na cam pa nha e
veja como o País está con ten te em es tar che gan do ao 
“fun do do poço”.

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 SÉRGIO GUERRA 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. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – 

PT EXIGE LADO

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tri bu na, na tar de de hoje, para co men tar ma té ria
in ti tu la da “Para tu ca na, tam bém na edu ca ção PT exi -
ge lado”, pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi -
ção de 08 de se tem bro do cor ren te, na qual a Se cre -
tá ria de Ensi no Fun da men tal de FHC, Iara Pra do, vê
apa re lha men to e fal ta de rumo na atu al ges tão do
MEC.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, é mu i to im por tan te para que o povo bra si -
le i ro es te ja ci en te das “mu dan ças” que acon te cem no
País.

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 EDUARDO AZEREDO 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. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS. Sem 
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, no úl ti mo dia 12 de se tem bro re a li zou-se
em Pon ta Porã, no meu Esta do, o se mi ná rio in ti tu la do
“A Fa i xa da Fron te i ra e o De sen vol vi men to”.

O ob je ti vo do se mi ná rio foi de ba ter e apre sen tar
so lu ções para a me lho ria das con di ções de vida da
po pu la ção de de ze nas de mu ni cí pi os que com põem a 
cha ma da “fa i xa da fron te i ra” – 100 km a par tir do mar -
co di vi só rio.

O se mi ná rio re u niu mais de 200 pes so as, en tre
re pre sen tan tes do go ver no fe de ral, do go ver no es ta -
du al, pre fe i tos e seus re pre sen tan tes, edu ca do res,
re pre sen tan tes de ONGs e de ze nas de in te res sa dos
no de sen vol vi men to da fa i xa da fron te i ra, tan to do
lado de Mato Gros so do Sul, pelo lado bra si le i ro
como, pelo lado pa ra gua io, re pre sen tan tes do De par -
ta men to de Amam bay. 

Con vi da dos es pe ci a is da pre fe i tu ra de Pon ta
Porã, com pa re ce ram o se cre tá rio do Cen tro-Oes te do 
Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, Fa us to Mato Gros -
so, o pre si den te da Fe de ra ção das Indus tri as do Esta -
do e Mato Gros so do Sul, Alfre do Fer nan des. 

Par ti ci pa ram ain da do even to os se na do res Jor -
ge Mo ri ni go e Do min gos La i no, uma das fi gu ras po lí ti -
cas que mais tem mar ca do a his tó ria do país vi zi nho. 

Sr. Pre si den te, os tra ba lhos re sul ta ram na “Car ta
da Fron te i ra, pro pon do a cons tru ção de uma agen da
bá si ca para a in te gra ção bra si le i ro-pa ra gua ia, cu jas
gran des li nhas es tou adi an tan do ao Se na do Fe de ral.   

O do cu men to pro põe, en tre ou tras pro vi dên ci as:
1 - a re a li za ção de es tu dos para uma úni ca para

os ha bi tan tes da fron te i ra na for ma de Car tão Mag né -
ti co Pes so al, for ne ci do pe los ser vi ços de imi gra ção
de cada país, a exem plo de acor do fir ma do en tre Bra -
sil e Uru guai;

2 - a ade qua ção das nor mas de tran si to de ve í -
cu los que cir cu lam nas re giões fron te i ri ças;

3 - a co or de na ção das le gis la ções tra ba lhis tas
dos pa i ses li mí tro fes;

4 - a cri a ção de me ca nis mos le ga is para a con -
ver são mo ne tá ria de for ma a sim pli fi car o co mer cio
en tre os pa i ses mem bros.

Sr. Pre si den te, em fun ção des sas e de uma lon -
ga sé rie de me di das su ge ri das no Se mi ná rio, so li ci to
a V. Exª que de ter mi ne a trans cri ção, na ín te gra da
“Car ta da Fron te i ra” nos Ana is do Se na do Fe de ral.

Era o que eu gos ta ria de co mu ni car.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

CARTA DA FRONTEIRA

Os par ti ci pan tes do Se mi ná rio “A Fa i xa de Fron -
te i ra e o De sen vol vi men to”, re a li za do em Pon ta Porã,
no dia 12 de Se tem bro de 2003, pro mo vi do pela Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Pon ta Porã (MS) e pelo Se na dor
Del cí dio Ama ral, com a par ti ci pa ção de re pre sen tan -
tes do Go ver no do Esta do de Mato Gros so do Sul, do
Go ver no Fe de ral, dos mu ni cí pi os da fa i xa de fron te i -
ra, ins ti tu i ções de en si no e pes qui sa, en ti da des re pre -
sen ta ti vas dos em pre sá ri os e tra ba lha do res, Orga ni -
za ções Não-Go ver na men ta is (ONGs) e ou tros se to -
res da so ci e da de ci vil, além de ilus tres re pre sen tan -
tes do Par la men to do Pa ra guai;

CONSIDERANDO:

- Os di ver sos pro ble mas na ges tão e aten di -
men to das po lí ti cas pú bli cas de sa ú de, edu ca ção,
as sis tên cia so ci al, se gu ran ça pú bli ca, so bre tu do
quan do se ana li sam as ca rac te rís ti cas es pe ci a is
da re gião;

- A in su fi ciên cia e/ou de fi ciên cia na in fra-es tru -
tu ra – ener gia, sa ne a men to, te le co mu ni ca ções e
trans por te – como obs tá cu lo ao de sen vol vi men to,
mor men te quan do se ava li am as con se qüên ci as des -
tes fa tos para o sis te ma pro du ti vo lo cal;

- A au sên cia de re gi mes tri bu tá ri os es pe cí fi cos
para esta fa i xa, de ses ti mu lan do a ins ta la ção de em -
pre en di men tos in dus tri a is e o con se qüen te in ves ti -
men to pro du ti vo para cres ci men to da ati vi da de da
eco no mia da re gião;

- A ine xis tên cia de me ca nis mos efi ca zes de fi -
nan ci a men to da pro du ção, com ju ros apro pri a dos, de
for ma a fo men tar as con di ções es sen ci a is para o de -
sen vol vi men to sus ten tá vel da fron te i ra;

- A ex tre ma im por tân cia do apo io e par ti ci pa ção
nos de ba tes so bre po lí ti cas in te gra ci o nis tas das en ti -
da des re pre sen ta ti vas dos di ver sos se to res da so ci e -
da de ci vil, ver da de i ro mo tor da in te gra ção;

- O pa pel fun da men tal de um ca nal de co mu ni -
ca ção en tre as ins tân ci as ne go ci a do ras e a so ci e da -
de ci vil or ga ni za da e, ain da, a im por tân cia dos Par la -
men tos no pro ces so de in te gra ção re gi o nal;

- A ne ces si da de de se cri ar uma Agen da, no âm -
bi to do Mer co sul, para a iden ti fi ca ção e equa ci o na -
men to con jun to de pro ble mas es pe cí fi cos das fron te i -
ras que ge ram gra ves con se qüên ci as de na tu re za
eco nô mi ca e so ci al para a sub-re gião;
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DECLARAM O COMPROMISSO DE:

· Pro mo ver efe ti va ar ti cu la ção dos di ver sos en -
tes fe de ra ti vos, a so ci e da de ci vil or ga ni za da, as ins ti -
tu i ções de en si no e pes qui sa, os em pre sá ri os e tra ba -
lha do res, atra vés das suas en ti da des re pre sen ta ti vas
no Bra sil e no Pa ra guai,  no sen ti do de man ter um es -
pa ço per ma nen te de ar ti cu la ção para for mu lar po lí ti -
cas con jun tas vi san do so lu ção dos pro ble mas em
ques tão, es pe ci fi ca men te na re gião de fron te i ra Bra -
sil-Pa ra guai, e tam bém em Mato Gros so do Sul e no
De par ta men to de Amam bay;

· Cons tru ir uma agen da bá si ca para in te gra ção
dos dois pa í ses em ní vel di plo má ti co para ga ran tir a
apli ca ção de re cur sos nas áre as de in fra-es tru tu ra,
sa ne a men to, sa ú de, meio am bi en te, in clu são so ci al,
etc., como for ma de for ta le cer os pro je tos de de sen -
vol vi men to nes tes se to res;

· Dis cu tir a cri a ção da Agên cia de De sen vol vi -
men to do Cen tro-Oes te do lado bra si le i ro e si mi lar no
vi zi nho país, de acor do com as pe cu li a ri da des de
cada re gião, for ta le cen do a sua meta de ges tão e de
agen te fi nan ci a dor dos pro je tos de in fra-es tru tu ra;

· Fo men tar a in te gra ção re gi o nal dos mu ni cí pi os 
de fron te i ra, por ta is para o Mer co sul, num pro ces so
que se efe ti ve como de sen vol vi men to de pro je tos
para po ten ci a li zar o de sen vol vi men to eco nô mi co, tu -
rís ti co e so ci al, abor dan do as ques tões es tra té gi cas,
como a ne go ci a ção da Área de Li vre Co mér cio das
Amé ri cas, res pe i tan do o con jun to da re gião e não
ape nas dos pa í ses mem bros iso la da men te;

· Incen ti var a har mo ni za ção da le gis la ção e das
ações pro mo ven do a in te gra ção e uni fi ca ção da po lí ti -
ca sa ni tá ria ani mal, das po lí ti cas ur ba na e am bi en tal,
in clu si ve quan to à re gu la men ta ção do ar ti go 20 re fe -
ren te à ocu pa ção da fa i xa de fron te i ra;

· Obser var as par ti cu la ri da des de há bi tos, cos -
tu mes, ca rac te rís ti cas só cio-eco nô mi cas e ge o po lí ti -
cas, que tor nam as re giões fron te i ri ças de ten to ras de
pe cu li a ri da des ge ra do ras de ne ces si da des es pe cí fi -
cas, em con tra po si ção aos pro ble mas e ques tões
pre sen tes nas áre as cen tra is dos pa í ses mem bros do
Mer co sul, im ple men tan do a in te gra ção cul tu ral dos
po vos da fron te i ra;

· Pro por a cri a ção de po lí ti cas in te gra das e des -
cen tra li za das no que diz res pe i to às ques tões de ex -
tre ma im por tân cia para o bem-es tar das po pu la ções
fron te i ri ças, como as que to cam a sa ú de e o tra ba lho,

as sim como para o de sen vol vi men to eco nô mi co sus -
ten tá vel da re gião, ba se a das em me to do lo gi as de tra -
ba lho que en ca mi nhe as re i vin di ca ções apre sen ta -
das pela so ci e da de ci vil, en vol ven do par ti cu lar men te
os se guin tes pon tos, para com por a Agen da de pro -
pó si tos:

· Cri a ção e im ple men ta ção de nor mas es pe cí fi -
cas para as áre as de fron te i ra, com par ti ci pa ção de
to dos os se to res in te res sa dos dos pa í ses en vol vi dos,
apro ve i tan do-se da si ner gia des tes;

· Inte gra ção das ca de i as pro du ti vas dos mu ni cí -
pi os com pa í ses vi zi nhos, a par tir das suas áre as
fron te i ri ças, com vis tas à cri a ção de em pre gos e à ob -
ten ção de uma me lhor in ser ção dos pro du tos no mer -
ca do in ter na ci o nal;

· Cri a ção de me ca nis mos le ga is para a con ver -
são mo ne tá ria de for ma a sim pli fi car o co mér cio en tre
os pa í ses mem bros;

· Cri a ção e re co nhe ci men to de Câ ma ras de Me -
di a ção e Arbi tra gem e Co mis sões de Con ci li a ção
Pré via para di ri mir ques tões pe cu li a res à fron te i ra; 

· Estu dos so bre pro pos tas para que o trân si to de 
mer ca do ri as téc ni ca e le gal men te per mi ti das seja li -
be ra do de for ma ir res tri ta en tre as zo nas de fron te i ra
e que os con tro les adu a ne i ros se jam re co lhi dos para
as áre as li mí tro fes de ter mi na das pela dis tân cia de 50
km ou de 100 km da fron te i ra fí si ca;

· Estu dos so bre a cri a ção de uma iden ti da de
úni ca para os ha bi tan tes de fron te i ra que com pro vem
cer tos re qui si tos quan to à mo ra dia e ve ra ci da de de
sua con di ção de ci da dão fron te i ri ço, na for ma de um
Car tão Mag né ti co Pes so al, for ne ci do pe los Ser vi ços
de Mi gra ção de cada país, a exem plo do Acor do fir -
ma do en tre Bra sil e Uru guai;

· Estu dos so bre a cri a ção de um Car tão Úni co
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria;

· Estu dos so bre a cri a ção de um es cri tó rio de
ca rá ter su pra na ci o nal, com co man do ro ta ti vo, ten do
par ti ci pa ção de en tes mu ni ci pa is, te ria por atri bu i ção
im ple men tar as nor mas ges to ras das zo nas de fron te -
i ras;

· Estu dos pro pon do a re a de qua ção das nor mas
de trân si to que tra tam da cir cu la ção de ve í cu los nas
re giões fron te i ri ças, in clu si ve quan to à fle xi bi li za ção
das leis re fe ren tes à cir cu la ção de ve í cu los uti li za dos
como ins tru men tos de tra ba lho;
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· Co or de na ção das le gis la ções tra ba lhis tas dos
pa í ses li mí tro fes, pro pon do a fis ca li za ção das con di -
ções de tra ba lho;

· Inte gra ção cur ri cu lar das uni ver si da des para
re co nhe ci men to au to má ti co dos tí tu los e co o pe ra ção
téc ni ca para for ma ção pro fis si o nal em par ce ria, a
exem plo do ocor ri do com a ins ta la ção da Ita i pu Bi na -
ci o nal;

· Esta be le ci men to de Co mi tês de Fron te i ra
como fó runs de dis cus são bi na ci o na is e so lu ção de
pro ble mas emer gen tes e/ou ações pri o ri tá ri as, es ti -

mu lan do e apo i an do a ela bo ra ção de pla nos di re to res 
para as ci da des;

Pon ta Porá, Mato Gros so do Sul, em 12 de se -
tem bro de 2003.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná -
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52ª 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 Maguito Vilela 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 
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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 
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Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
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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. 
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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. 
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CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
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aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
 

COMPOSIÇÃO 
 
1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 

(Vago)8   

PFL 6   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 

PT 5   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 

PSDB 6   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 

PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 

PTB 5   

Senador Papaléo Paes 1-7 AP 3253 

PSB 5   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 

PL 5   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 

PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 15.8.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
5 Partido pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na 
Sessão do SF de 1.2.2003.  
6 Partido pertencente à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na 
Sessão do SF de 29.4.2003. 
7 Na Sessão do SF de 7.5.2003, o Senador Papaléo Paes comunicou seu desligamento do 
PTB e filiação ao PMDB. 
8 Vaga ocupada até 1º.08.2003 pela Senadora Íris de Araújo, cujo exercício do mandato encerrou-se, 
nessa data, tendo em vista o retorno do titular, Senador Maguito Vilela. 
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AELTON FREITAS 
 

Parabeniza o Senador Papaléo Paes pelo discurso de tamanha relevância. 
Aparte ao Senador Papaléo Paes. 160 

 
Justifica projeto de lei, de sua autoria, que concede isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados a veículos e equipamentos adquiridos pelos Municípios e pelo 
Distrito Federal. 171 
 
ALMEIDA LIMA 
 

Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 
de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 081 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 087 

 
Requerimento nº 803, de 2003, que requer adiamento da discussão do PL nº 

326/2003, a fim de que sobre ele seja ouvida, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, a de Constituição, Justiça e Cidadania. 457 
 
ALOIZIO MERCADANTE 
 

Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 
de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 078 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 091 

 
Projeto de Lei do Senado nº 380, de 2003 – Complementar, de autoria do 

Senador Aloizio Mercadante, que regulamenta o art. 192 da Constituição Federal, dispondo 
sobre a cobrança de tarifas por instituições financeiras, e dá outras providências. 145 

 
Aborda o lançamento do Programa Brasil Alfabetizado. 225 
 
Presta sua homenagem a grande pessoa que foi Salvador Allende, ex-

Presidente da República do Chile. 233 
 
Faz abordagem sobre a Reforma Tributária. 428 
 
Requerimento nº 804, de 2003, que solicita o adiamento de discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 326, de 2003, a fim de ser feita na sessão de 22 de outubro próximo. 457 
 
Requerimento nº 815, de 2003, que requer que a Sessão de hoje, dia 16 de 

setembro, tenha sua Ordem do Dia e os itens dela constantes transferidos para a sessão de 
amanhã. 658 
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ALVARO DIAS 
 

Critica o texto da reforma tributária defendido pelo governo, destacando as 
reivindicações dos prefeitos municipais brasileiros. 030 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 084 

 
Faz considerações sobre matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo, de 23 

de agosto do corrente, sob título "Trabalhadores perdem R$ 2,2 bi". 120 
 
Sugere a retomada de ações em favor do desenvolvimento econômico do país. 157 
 
Comenta algumas matérias publicadas no jornal O Estado de S.Paulo, edição de 

21 de agosto do corrente, referentes ao problema agrário no Brasil. 213 
 
Relata a crise social vivenciada pelo País e comenta a declaração de Frei Betto, 

que apóia a tese de que os mais pobres são detentores do direito de ocupar terras e 
grandes latifúndios. 410 

 
Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2003 – Complementar, que institui o 

Sistema Nacional de Previdência Privada e a Superintendência de Previdência Privada, e 
dá outras providências, em conformidade com o disposto no art. 192 da Constituição 
Federal. 592 

 
Projeto de Lei do Senado nº 389, de 2003 – Complementar, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações do mercado de seguros, 
resseguros e capitalização, em conformidade com as disposições do art. 192 da 
Constituição Federal. 612 

 
Critica a proposta de Reforma Tributária do Governo Federal. 667 
 
Faz comentário da matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo, de 2 do 

corrente, intitulada “Suplicy critica loteamento de cargos pelo governo”. 747 
 
AMIR LANDO 
 

Faz algumas considerações sobre os atentados de 11 de setembro nos Estados 
Unidos. 477 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
 

Sintetiza o estrangulamento do sistema fundiário brasileiro com o intuito que seja 
realizada uma reforma agrária de qualidade, capaz de reverter o padrão histórico de 
abandono e exclusão dos assentamentos. 161 

 
Parabeniza o Senador Ney Suassuna por reconhecer a situação dos Municípios 

brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 168 
 
Relata audiência com o Ministro da Justiça para tratar da segurança do vereador 

de Belém – PA, Paulo Fonteles e faz um apelo para que o Governo do Pará adote 
providências contra a ação de pistoleiros naquele Estado. 731 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Comenta a matéria publicada no jornal do Brasil, do dia 2 de setembro do 
corrente, intitulado “Mercado já teme queda do PIB no ano”. 125 
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Comenta o artigo intitulado “Festa boba”, de autoria do colunista Clóvis Rossi, 
publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 7 de setembro do corrente, que trata da 
aprovação da Reforma Tributária. 219 

 
Comenta a matéria “Sem-terra são espancados em dois estados”, publicada no 

jornal O Globo, edição de 19 de agosto do corrente. 472 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Requerimento nº 787, de 2003, que solicita Informações ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda sobre Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste – Fase II. 027 

 
Felicita o Senador Eduardo Azeredo pelo seu discurso. Aparte ao Senador 

Eduardo Azeredo. 051 
 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 090 

 
Critica a atitude do Vice-Presidente, José Alencar, por oferecer a sua legenda 

para candidatura a Prefeito de localidades do interior baiano. 418 
 
Protesta contra a inclusão do Estado do Rio de Janeiro na área dos incentivos da 

Sudene, na proposta de Reforma Tributária. 418 
 
Parabeniza o Senador Maguito Vilela por homenagear Juscelino Kubitschek. 

Aparte ao Senador Maguito Vilela. 458 
 
Contesta o que o Senador Marcelo Crivella afirmou no que concerne à inclusão 

do Rio de Janeiro na área de atuação da Sudene, no texto da Reforma Tributária. Aparte ao 
Senador Marcelo Crivella. 468 

 
Comunica a comemoração, em Salvador – BA, do aniversário de 96 anos de 

Dona Canô, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Betânia. 655 
 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Cumprimenta o Senador Pedro Simon por apresentar a Casa tema de grande 
importância. Aparte ao Senador Pedro Simon. 581 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Alega a excepcional importância para o Brasil do ex-Ministro Murilo Macedo. 
Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. 051 

 
Requerimento nº 789, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as informações sobre o funcionamento do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 065 

 
Requerimento nº 790, de 2003, que requer, ao Ministro da Fazenda, informações 

sobre o montante de verbas liberadas pela Caixa Econômica Federal para o setor de 
habitação. 065 

 
Requerimento nº 791, de 2003, que solicita voto de aplauso pelo transcurso do 

Dia da Amazônia e pela iniciativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco em favor da 
preservação ambiental. 065 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
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Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 076 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 085 

 
Encaminha o Requerimento nº 626, de 2003, solicitando seja encaminhado 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 hostilidades árabe-
israelenses, à votação. 099 

 
Faz um alerta para o risco de irregularidades no Programa de Incentivo a 

Projetos de Interesse Social – Pips, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional. 111 
 
Contesta o Orçamento da União para 2004, o que leva o governo petista a fazer 

mudanças para pior. 117 
 
Comenta a reportagem publicada no jornal O Estado de S.Paulo, do articulista 

Fausto Macedo, intitulada “Vida sindical conta ponto para subir no INSS”. 210 
 
Afirma a importância de Salvador Allende, para a história da América do Sul. 237 
 
Requerimento nº 799, de 2003, de autoria do Senador Arthur Virgílio, que solicita 

voto de pesar pelo falecimento do empresário Cláudio Duarte Ribeiro, ocorrido no Rio de 
Janeiro. 400 

 
Afirma a importância do pronunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães 

para os representantes da periferia do Brasil. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 419 
 
Demonstra o posicionamento dos Senadores do PSDB no que tange ao 

encaminhamento da Reforma da Previdência na Casa. 422 
 
Demonstra sua posição quanto a homenagem à mulher na discussão da 

Reforma Tributária. 453 
 
Requerimento nº 805, de 2003, que requer o adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 326, de 2003, a fim de ser feita na sessão de 22 de outubro próximo. 457 
 
Requerimento nº 807, de 2003, que requer informações ao Secretário Especial 

de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, da Presidência da República, acerca de 
patrocínio, com verba de empresas públicas, para festa de comemoração do 20º aniversário 
da CUT. 493 

 
Comenta a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de hoje, a 

respeito da queda do emprego na indústria e a estagnação econômica do Brasil. 512 
 
Projeto de Lei do Senado nº 386, de 2003, que designa o cupuaçu fruta nacional. 541 
 
Requerimento nº 808, de 2003, que solicita ao Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão informações da exigüidade de verbas orçamentárias 
para a gestão ambiental. 548 

 
Repúdio contra o vultoso gasto do governo petista em propagandas. 557 
 
Apresenta artigo “Trinta anos esta manhã”, de autoria do ex-ministro José Serra, 

publicado no jornal O Globo, edição de 11 de setembro do corrente ano, que relata sobre o 
golpe militar ocorrido no Chile, em 1973. 531 

 
Demonstra seu ponto de vista a respeito da redução, em pelo menos três pontos, 

da taxa Selic, na próxima reunião do Copom. 645 
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Elogia a Senador Lúcia Vânia pela sua competência e sensibilidade em abordar 
as políticas sociais. Aparte à Senadora Lúcia Vânia. 654 

 
Requerimento nº 816, de 2003, que solicita voto de aplauso à Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo primeiro clone bovino brasileiro feito a partir 
de células de um animal adulto morto. 661 

 
Requerimento nº 817, de 2003, que solicita voto de aplauso aos cientistas 

brasileiros que mapearam o parasita da esquistossoma, num grande feito da ciência 
nacional, abrindo caminho para a produção de vacina contra a doença. 661 

 
Requerimento nº 818, de 2003, que solicita informações ao Secretário Especial 

de Comunicações de Governo e Gestão Estratégica, acerca da nova estrutura de 
comunicação do Governo, em especial da Radiobrás. 661 
 
AUGUSTO BOTELHO 
 

Revela sua vontade que seja elaborada uma nova política indígena. Aparte ao 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 103 

 
Presta homenagem ao Dia do Médico Veterinário. 108 
 
Comenta os problemas da gestão dos resíduos sólidos, envolvendo o 

acondicionamento, a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos. 109 
 
Solidariza-se com o discurso do Senador Mozarildo Cavalcanti que trata da 

Política Indigenista. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 462 
 
Assegura que a Reforma Tributária é essencial quando busca acabar com a 

“guerra fiscal”. 480 
 
CÉSAR BORGES 
 

Parecer nº 1.225, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 
Aviso nº 110, de 2001 (nº 3.067/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 181, de 2001 (1ª Câmara), referente à Auditoria realizada 
no Município de Candeias (BA) relativa à aplicação dos recursos recebidos a título de 
Royalties (TC nº 251.231/95-0). 490 

 
Agrega-se ao Senador Demóstenes Torres com suas preocupações e 

contestações com relação à Reforma Tributária. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. 730 
 
CHICO SARTORI 
 

Parecer nº 1.227, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 
Aviso nº 1, de 2002, do Tribunal de Contas da União (nº 242/2002, na origem), que 
encaminha cópia da Decisão nº 20/2002 – TCU (2ª Câmara) e do Acórdão nº 33/2002 – 
TCU (2ª Câmara), bem como dos respectivos Relatórios e Votos que os fundamentam, 
referentes a auditoria realizada na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, visando verificar a real situação das políticas de 
tarifação de água e de cobrança de créditos decorrentes da venda de lotes nos perímetros 
de irrigação sob a responsabilidade daquela empresa (TC nº 013.536/2000-8). 537 
 
DELCIDIO AMARAL 
 

Comunica a realização do Seminário “A Faixa de Fronteira e o 
Desenvolvimento”, em Ponta Porá – MS, no dia 12 de setembro do corrente. 753 
 
DEMOSTENES TORRES 
 

Requerimento nº 819, de 2003, que requer a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 327 e 354, de 2003, por versarem sobre a mesma matéria. 662 

 



 6 

Afirma que seu discurso será baseado no pronunciamento feito pelo Senador 
Maguito Vilela. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 673 

 
Afirma que a Reunião Ministerial da Organização do Comércio Mundial fracassou 

no condizente sobre a liberalização das relações comerciais. 728 
 
Comenta os prejuízos ao Estado de Goiás com o atual texto da Reforma 

Tributária. 728 
 

DUCIOMAR COSTA 
 

Questiona a falta de debates sobre a questão das reformas da Previdência e 
Tributária. Aparte ao Senador Mão Santa. 034 

 
Confirma seu apoio e cumprimenta o Senador Marcelo Crivella pelo seu discurso 

do Senador Marcelo Crivella. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 469 
 
Explana matéria publicada na imprensa a respeito da atuação da Companhia 

Vale do Rio Doce. 738 
 
Comenta o conflito agrário vivido pelo Estado do Pará. 738 

 
EDUARDO AZEREDO 
 

Requerimento nº 788, de 2003, que requer, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, Voto de Congratulações, aos Senhores Erony da Silva, Manuel 
Bravo Saramago e Belisário Antônio de Lacerda, por sua posse como Desembargadores do 
TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 028 

 
Confere homenagem pelo falecimento do ex-Ministro Murilo Macedo. 049 
 
Projeto de Resolução nº 39, de 2003, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 

que cria, no Senado Federal, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 066 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 090 

 
Cumprimenta o Senador Augusto Botelho pela sua preocupação com a 

problemática do lixo. Aparte ao Senador Augusto Botelho. 110 
 
Cumprimenta o Senador Ney Suassuna pelo seu pronunciamento bem como os 

Prefeitos brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 167 
 
Transcreve a matéria intitulada “A Alca e o risco de isolamento”, publicada no 

jornal O Estado de S.Paulo, edição de 18 de agosto último. 221 
 
Cumprimenta o Senador Antonio Carlos Magalhães e manifesta sua posição a 

favor do combate a pobreza, com o intuito de um Brasil mais igual. Aparte ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães. 422 

 
Parecer nº 1.229, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre Emendas 

da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 11, de 1997 (nº 3.602/97, naquela Casa), que 
dispõe sobre os acordos judiciais trabalhistas que tratem da concessão de Seguro-
Desemprego e da movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e 
dá outras providências. 540 

 
Solicita a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria intitulada “Para tucana, 

também na educação PT exige lado”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 8 de 
setembro do corrente. 751 
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EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Presta homenagem ao Tribunal de Contas da União, com base em matéria 
jornalística do Correio Braziliense. 561 

 
Faz um apelo ao Governo pela liberação de recursos para a conclusão das obras 

das Eclusas do Lajeado, da usina Luiz Eduardo Magalhães, em Tocantins. 561 
 
Congratula o Governador de Tocantins por sua classificação entre os cinco 

governadores mais aprovados pela população de seus respectivos Estados. 561 
 
Faz alusão ao pronunciamento feito pelo Senador Maguito Vilela, reportando 

matéria veiculada pela Folha de S.Paulo. 670 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Requerimento nº 792, de 2003, que requer o adiamento, por 24 horas, da 
votação do requerimento nº 724, de 2003, propondo à Organização das Nações Unidas a 
indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto em 19 de agosto último, 
em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, como candidato 
ao Prêmio Nobel da Paz de 2003. 100 

 
Informa a prisão da Senhorita Diolinda Alves de Souza, mulher de José Rainha, 

por um motivo desconhecido. 175 
 
Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 

Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. 191 

 
Presta homenagem a Salvador Allende, ex-Presidente da República do Chile, 

falecido em 11 de setembro de 1973. 231 
 
Congratula o Senador Pedro Simon por ressaltar o posicionamento correto do 

Governo brasileiro na Organização Mundial do Comércio. Aparte ao Senador Pedro Simon. 581 
 
Fala sobre a intenção de integrantes do Governo de Israel em assassinar o 

Presidente Yasser Arafat como uma opção de retirá-lo do poder. 583 
 
Saúda Ressalta a preciosa contribuição da Senadora Lúcia Vânia ao examinar o 

progresso, as dificuldades e os defeitos de todos os programas sociais. Aparte à Senadora 
Lúcia Vânia. 655 
 
EFRAIM MORAIS 
 

Faz alguns questionamentos sobre a política de aplicação de recursos dos 
fundos de pensão. 740 
 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Confirma sua presença ao evento de homenagem ao ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 460 
 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Projeto de Lei do Senado nº 381, de 2003, de autoria da Senadora Fátima 
Cleide, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de relação de medicamentos 
divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências. 399 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 450 
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Explica o acidente ocorrido com S.Exa. e o Senador Sibá Machado nas águas do 
rio Solimões. 508 

 
Fala sobre a realização, em Brasília, de encontro sobre segurança alimentar com 

equilíbrio sócio-ambiental. 508 
 
FERNANDO BEZERRA 
 

Confirma o seu apoio ao Senador Antonio Carlos Magalhães em vista da 
Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 421 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Cumprimenta o Senador Ney Suassuna pelo seu formidável pronunciamento. 
Aparte ao Senador Ney Suassuna. 168 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Aplaude o pronunciamento do Senador Augusto Botelho por apresentar o grave 
problema da gestão dos resíduos sólidos. Aparte ao Senador Augusto Botelho. 110 

 
Solidariza-se e cumprimenta o Senador Papaléo Paes pelo seu discurso. Aparte 

ao Senador Papaléo Paes. 160 
 
Solidariza-se com o Senador Ney Suassuna pela sua luta em defesa dos 

Municípios. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 169 
 
Cobra a correção das tabelas do Imposto de Renda da Pessoa Física. 199 
 
Afirma que o Senador Antonio Carlos Magalhães foi muito feliz no seu 

pronunciamento no que diz respeito à Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio 
Carlos Magalhães. 422 

 
Retrata a necessidade de continuidade do programa espacial brasileiro, 

ressaltando a importância da estação de lançamentos de foguetes de pequeno e médio 
porte da Barreira do Inferno, localizada no Rio Grande do Norte. 549 
 
GERALDO ALTHOFF 
 

Pareceres nºs 1.218 e 1.219, de 2003, das Comissões de Educação e de 
Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2002, de autoria do Senador 
Vasco Furlan, que institui o Dia Nacional de Combate ao Dengue. 139 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Faz uma homenagem a Salvador Allende, ex-Presidente do Chile. 240 
 
Solicita audiência com o Ministro de Estado, Dr. Álvaro Augusto Ribeiro da 

Costa, Advogado-Geral da União. 469 
 
GERSON CAMATA 
 

Comenta o aumento do crime organizado entre os Parlamentares do Governo e 
ex-servidores do Governo do Estado e comunica seu desligamento do PMDB. 560 
 
HÉLIO COSTA 
 

Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 
de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 080 
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Encaminha o Requerimento nº 626, de 2003, solicitando seja encaminhado 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 hostilidades árabe-
israelenses, à votação. 099 

 
Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 

Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. 192 

 
Comenta a notícia publicada no jornal Folha de S.Paulo, sobre o processo de 

venda da Eletropaulo. 198 
 
Destaca a posição do Presidente Lula na defesa dos interesses nacionais, na 

reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), que foi realizada em Cancun, no 
México. 410 

 
Lembra o segundo aniversário dos atentados terroristas às torres do World Trade 

Center e ao Pentágono e presta sua homenagem aos brasileiros falecidos em razão dos 
atentados. 410 

 
Agradece o Senador Maguito Vilela por relembrar a pessoa que foi Juscelino 

Kubitschek. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 459 
 
Parabeniza o Presidente Argentino, Néstor Kirchner, pela firmeza nas 

negociações com o FMI e destaca a firmeza do Governo brasileiro nas negociações na 
reunião da Organização Mundial do Comércio, em Cancún, México. 565 

 
Admira a firmeza do Brasil, representado pelo Ministro Celso Amorim, na reunião 

da Organização Mundial do Comércio. Aparte ao Senador Pedro Simon. 580 
 
HELOÍSA HELENA 
 

Comenta a disposição do colégio de líderes do Senado de entrar com agravo de 
instrumento contra decisão de juiz do Tribunal Regional Federal, que suspende a indicação 
do Senador Luiz Otávio para ministro do Tribunal de Contas da União. 108 

 
Saúda o Senador Ney Suassuna pelo discurso e espera um posicionamento da 

Casa à altura do discurso. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 169 
 
Relata os problemas enfrentados pela família de Diolinda Alves de Souza com a 

sua prisão. 177 
 
Requer que homenagem à mulher seja feita no debate da Reforma Tributária. 452 

 
IDELI SALVATTI 
 

Aborda a necessidade de reabrir os debates sobre a questão da transição da 
Reforma da Previdência. 049 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 082 

 
Comenta as medidas adotadas pelo Governo Federal com o objetivo de melhorar 

a vida dos prefeitos nos Municípios. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 166 
 
Faz considerações sobre as reivindicações dos prefeitos municipais na reforma 

tributária. 413 
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Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2003, que dá nova redação ao § 1º, inciso I, 
e ao § 2º do art. 2º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, de modo a incluir as 
ponderações correspondentes à educação especial e às escolas rurais no processo de 
distribuição dos recursos do Fundo de manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de valorização do Magistério. 630 

 
Retrata sua expectativa em saber em quantos pontos percentuais será a queda 

da taxa Selic, na próxima reunião do Copom. 666 
 
JEFFERSON PERES 
 

Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 
de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 078 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 088 

 
Comunica o ingresso do Senador Juvêncio da Fonseca no PDT. 170 
 
Preocupação com a ameaça de partidarização da Receita Federal. 170 

 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Fala sobre os benefícios sociais decorrentes de projetos de desenvolvimento 
implantados no Espírito Santo. 195 

 
Parecer nº 1.226, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o 

Aviso nº 55, de 2002 (nº 1.875/2002, na origem), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 762, de 2002, relativa a Consulta formulada pelo então 
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, Senador Waldeck Ornelas, acerca 
da possibilidade de se contar ou não o período de mandato eletivo como tempo de serviço 
público para fins de aposentadoria no regime Geral da Previdência Social (TC nº 
001.322/99-0). 491 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Pesar pelo falecimento do bispo da diocese de Macapá, Dom João Rizatti e 
falecimento do líder do MST em Alagoas, Sr. Luciano da Silva. 029 

 
Homenageia Salvador Allende, ex-Presidente da República do Chile, falecido em 

11 de setembro de 1973. 229 
 
Requerimento nº 800, de 2003, de autoria do Senador João Capiberibe e outros 

Srs. Senadores, solicitando a criação de uma Comissão Temporária Externa, com o objetivo 
de examinar, in loco, as condições em que estão detidos vários integrantes do MST, em 
São Paulo. 425 

 
Faz um apelo para a criação de comissão externa do Senado para investigar 

denúncias de maus tratos a presos pertencentes ao MST. 425 
 
Destaca a participação soberana e competente dos negociadores brasileiros na 

5ª Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comércio. 644 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Relata sua participação na reunião da Organização Mundial do Comércio, em 
Cancún, México, como representante do Congresso Nacional Brasileiro. 568 
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JOSÉ AGRIPINO 
 

Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 
de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 080 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 087 

 
Parabeniza a bravura do Senador Antonio Carlos Magalhães durante toda a sua 

vida pública. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 419 
 
Protesta contra a barganha política para aprovação da Reforma Tributária. 430 
 
Critica o Governo pela desfiguração promovida na fachada do Congresso 

Nacional, com fixação de propaganda de programas governamentais. 571 
 
JOSÉ JORGE 
 

Congratula o Senador Romeu Tuma pela inigualável experiência. Aparte ao 
Senador Romeu Tuma. 038 

 
Confirma sua solidariedade à passeata por mais recursos orçamentários para a 

educação. 409 
 
Projeto de Lei do Senado nº 384, de 2003, que altera o art. 31 da Lei Orgânica 

dos Partidos Políticos. 494 
 
JOSÉ SARNEY 
 

Parecer nº 1.214, de 2003, que apresenta a redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 23, de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003). 095 

 
Associa-se às homenagens que o Senador Maguito Vilela e sua cidade natal, 

Jataí – GO, prestam ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Aparte ao Senador Maguito 
Vilela. 459 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 

Parecer nº 1.228, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2002, (nº 7.017/2002, 
naquela Casa), que acrescenta artigo ao Código Penal e modifica a pena cominada aos 
crimes de corrupção ativa e passiva. 539 
 
LEONEL PAVAN 
 

Comenta a matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo, de 23 de agosto do 
corrente, do artigo intitulado “Sudam e Sudene de volta”. 121 

 
Saúda o Senador Ney Suassuna pelo brilhante trabalho que vem fazendo em 

defesa dos Prefeitos brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 167 
 
Saúda e afirma a importância do trabalho da Senadora Lúcia Vânia. Aparte à 

Senadora Lúcia Vânia. 202 
 
Registra sua indignação e preocupação quanto à Reforma Tributária e defende 

os municípios diante da proposta da Reforma. 205 
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Faz uma explanação ao artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo, edição 
de 22 de agosto último, intitulado “José Mané vai ao banco”, que versa sobre as altas taxas 
de juros vigentes no país. 216 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 451 
 
Comenta a matéria “Líder do MST é morto em conflito no Paraná”, publicada no 

jornal Folha de S.Paulo, edição de 3 de setembro do corrente ano. 474 
 
Cumprimenta a Senador Lúcia Vânia pelo trabalho que realiza envolvendo a 

questão social no Brasil. Aparte à Senadora Lúcia Vânia. 653 
 
Solicita a inserção, nos Anais do Senado, da matéria intitulada “Funai será 

presidida por um duro crítico do PT”, publicada no jornal O Globo, edição de 8 de setembro 
do corrente. 746 
 
LÚCIA VÂNIA 
 

Comenta o artigo publicado na revista Veja, de 13 de agosto do corrente, sob 
título “Dois pesos, duas medidas”. 122 

 
Fala da importância dos medicamentos genéricos. 200 
 
Comenta a matéria intitulada “Celso Furtado critica taxas elevadas”, publicada no 

jornal O Globo, edição de 19 de agosto último. 217 
 
Apóia o Senador Antonio Carlos Magalhães por esta luta em defesa das regiões 

em relação à Reforma Tributária. Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 420 
 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 449 
 
Cumprimenta o Senador Maguito Vilela por esse gesto que engrandece o povo 

brasileiro, a homenagem a JK. Aparte ao Senador Maguito Vilela. 459 
 
Comenta participação em audiência pública da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania para a discussão da proposta de Reforma da Previdência. 466 
 
Fala sobre a matéria “Venda no comércio atinge 7 meses de queda”, publicada 

no jornal Folha de S.Paulo, edição de 14 de agosto do corrente, que versa sobre a queda 
nas vendas no comércio. 473 

 
Faz uma reflexão sobre a proposta da Reforma da Previdência. 522 
 
Afirma a necessidade de se implantar um projeto cujo objetivo é erradicar a 

exploração e a violência sexual de crianças e adolescentes. 652 
 
LUIZ OTAVIO 
 

Felicita o Senador Ney Suassuna por mobilizar um grande número de 
Parlamentares em favor das Prefeituras municipais. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 169 
 
MAGNO MALTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 375, de 2003, de autoria do Senador Magno Malta, 
que modifica os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para criar a exigência de que os condutores e passageiros de 
motocicletas e assemelhados portem capacete contendo a numeração da placa do veículo 
em que circulam. 005 
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Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2003, que dá nova redação aos arts. 17, 18, 
31, 238, 267, 343 e 538 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil (CPC). 546 
 
MAGUITO VILELA 
 

Comenta a realização de evento em homenagem ao ex-presidente da República, 
Sr. Juscelino Kubitschek, em Jataí – GO. 458 

 
Saúda o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo importante pronunciamento. Aparte 

ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 505 
 
Explana estudo do IPEA que relaciona a redução das desigualdades sociais e a 

violência. 506 
 
Homenageia os atletas goianos que participaram dos Jogos Pan-americanos. 506 
 
Cumprimenta e agradece o Senador Mão Santa pelo belo pronunciamento. 

Aparte ao Senador Mão Santa. 517 
 
Cumprimenta o Senador Valmir Amaral por representar o Senado Federal na 

inauguração do Memorial JK. Aparte ao Senador Valmir Amaral. 520 
 
Congratula o Senador Paulo Octávio pelo discurso. Aparte ao Senador Paulo 

Octávio. 528 
 
Comenta reportagem do jornal Folha de S.Paulo, publicada no último domingo, 

que denuncia a criação de instituição privada Rede Goiana de Microcrédito, com membros 
do governo de Goiás, que irá administrar os recursos do Banco do Povo daquele Estado. 622 

 
Descreve como foi a inauguração do Memorial JK, em Jataí – GO. Aparte ao 

Senador Paulo Octávio. 649 
 
Cumprimenta o Senador Eduardo Siqueira Campos pelo discurso proferido. 

Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 672 
 
MÃO SANTA 
 

Comenta a apreciação das Reformas da Previdência e Tributária e a perspectiva 
de elevação da carga tributária com a Reforma Tributária. 032 

 
Retrata a redivisão da arrecadação tributária da União com os municípios. 172 
 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 450 
 
Esclarece o requerimento a que se refere a Senadora Serys Slhessarenko que 

solicita a realização de sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia 
Nacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. 502 

 
Homenageia os 101 anos de nascimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek. 516 
 
Demonstra sua indignação ante um comentário proferido durante debate, 

realizado na Universidade Federal do Piauí, afirmando que o Senado só funcionava de 
terça a quinta. 576 

 
Cobra do Governo Federal verbas para hospitais do Piauí. 577 
 
Faz considerações sobre a Reforma da Previdência. 668 
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MARCELO CRIVELLA 
 

Parecer nº 1.220, de 2003, de Plenário, sobre o Projeto de Resolução do Senado 
nº 38, de 2003 – substitutivo aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Resolução nº 61, de 1997, para permitir que o 
Estado do Rio de janeiro substitua os depósitos bancários em dinheiro das contas 
garantidoras previstas na referida Resolução por ativos que preservem a recomposição 
integral dos saldos financeiros dessas contas. 173 

 
Requerimento nº796, de 2003, que requer, na forma regimental, que além da 

Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja também ouvida a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução do Senado nº 38, de 
2003, que “acrescenta o art. 7º na Resolução nº 61, de 24 de junho de 1997”. 173 

 
Solidariza-se com o Senador João Batista Motta pelo discurso proferido. Aparte 

ao Senador João Batista Motta. 196 
 
Faz ponderações sobre a precariedade da segurança pública no Estado do Rio 

de Janeiro. 203 
 
Responde às críticas do Senador Antonio Carlos Magalhães no que concerne à 

inclusão do Rio de Janeiro na área de atuação da Sudene, no texto da Reforma Tributária. 466 
 
Defende a inclusão do noroeste do Estado do Rio de Janeiro no Fundo de 

Compensação Regional, na Reforma Tributária. 551 
 
MARCO MACIEL 
 

Necessidade de maior participação do Poder Judiciário nos conflitos entre a 
União e os Estados. 416 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Projeto de Lei do Senado nº 377, de 2003, de autoria do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sua conservação e dá outras 
providências. 052 

 
Requerimento nº 794, de 2003, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, 

solicitando a Ministra de Estado do Meio Ambiente as informações que menciona. 101 
 
Demonstra sua expectativa com a posse do antropólogo Mércio Pereira Gomes, 

na presidência da Fundação Nacional do Índio - Funai, para resolução dos problemas 
relativos as demarcações de terras indígenas. 101 

 
Cumprimenta o Senador Augusto Botelho pela homenagem ao dia do Médico 

Veterinário. Aparte ao Senador Augusto Botelho. 109 
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 2003, que altera o artigo 52 da 

Constituição Federal, atribuindo competência ao Senado Federal para aprovar atos 
relevantes à defesa nacional e à proteção ambiental na faixa de fronteira. 152 

 
Saúda Senador Antonio Carlos Magalhães pelo seu pronunciamento. 421 
 
Requerimento nº 802, de 2003, que solicita voto de aplauso ao Presidente da 

República pela edição de Decreto de 1º de setembro de 2003, que institui o Grupo de 
Trabalho Interministerial. 431 

 
Fala sobre a política indigenista do Brasil e faz referências à sentença judicial 

que emancipa um índio da tutela da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 461 
 
Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2003, que acrescenta § 8º ao art. 15 da Lei 

nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e art. 22-C à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para 
estabelecer a redução no percentual devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
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(FGTS) e a isenção parcial da contribuição previdenciária para as empresas que 
contratarem trabalhadores com mais de cinqüenta anos de idade, e dá outras providências. 496 

 
Expõe as dificuldades enfrentadas pelos Prefeitos municipais. 503 
 
Complementa o pronunciamento do Senador Papaléo Paes felicitando a Rádio 

Difusora de Macapá. Aparte ao Senador Papaléo Paes. 573 
 
Anuncia a apresentação de emenda à reforma da Previdência que exclui de 

cobranças suplementares do INSS os servidores públicos dos ex-territórios federais – do 
Acre, de Rondônia, do Amapá e de Roraima – e do ex-Distrito Federal. 574 
 
NEY SUASSUNA 
 

Parecer nº 1.212, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Resolução nº 38, de 2003, de autoria do Senador Sérgio Cabral, que acrescenta 
o art. 7º na Resolução nº 61, de 24 de junho de 1997, (permitindo que o Estado do Rio de 
Janeiro substituta os depósitos bancários em dinheiro das contas garantidoras previstas na 
referida resolução, por ativos que preservem a recomposição integral dos saldos financeiros 
dessas contas). 003 

 
Cumprimenta o Senador Romeu Tuma pelo seu conhecimento na área de 

segurança pública. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 038 
 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 083 

 
Evidencia o seu apoio aos delegados da Polícia Federal para que o teto salarial 

da categoria seja equiparado ao dos ministros do STF. 165 
 
Defende as reivindicações dos prefeitos municipais no que tange à reforma 

tributária. 165 
 
Agradece o Senador Hélio Costa por abordar um tema tão importante. Aparte ao 

Senador Hélio Costa. 411 
 
Parecer nº 1.230, de 2003, da Comissão de Legislação Participativa, sobre a 

Sugestão nº 35, de 2003, que propõe alteração do Código de Processo Civil (CPC) – novo 
papel do advogado. 543 

 
Presta sua homenagem de pesar pelo falecimento do Embaixador Ruy Neves 

Pinheiro de Vasconcellos. 646 
 
Requerimento nº 814, de 2003, que solicita homenagens de pesar pelo 

falecimento do Embaixador Ruy Neves Pinheiro de Vasconcellos, ocorrido em Tunis, no dia 
7-9-2003. 647 
 
OSMAR DIAS 
 

Requerimento nº 809, de 2003, da Comissão de Educação, que solicita ao 
Ministro de Estado da Fazenda as informações sobre todas as renúncias fiscais existentes 
no País, sobretudo as Federais. 549 

 
Requerimento nº 810, de 2003, da Comissão de Educação, que requer 

informações do Ministério do Planejamento sobre todas as renúncias fiscais existentes no 
País, sobretudo as Federais. 549 

 
Protesta contra a postura dos países desenvolvidos de manter a política de 

subsídios agrícolas à sua produção interna em detrimento das exportações de produtos 
agrícolas, na reunião da Organização Mundial do Comércio, em Cancún, no México. 574 
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Requerimento nº 813, de 2003, que requer que o Projeto de Lei da Câmara nº 

35, de 2000, seja encaminhado à Comissão de Educação pra que esta se pronuncie sobre 
o mesmo. 636 
 
PAPALÉO PAES 
 

Presta homenagem à vida do bispo de Macapá, Dom João Rizatti, falecido em 
Trento, na Itália. 031 

 
Parabeniza o Senador Mão Santa pela sua determinação quanto à questão das 

Reformas da Previdência e Tributária. Aparte ao Senador Mão Santa. 034 
 
Faz um alerta aos perigos da depressão e critica a omissão das autoridades de 

saúde. 158 
 
Explanar sobre a implantação de uma política nacional de gestão de resíduos 

sólidos. 475 
 
Comenta a arrecadação do ICMS do Estado do Amapá no período 2002-2003, 

em esclarecimento ao pronunciamento do Senador João Capiberibe. 553 
 
Presta sua homenagem pelos 57 anos de fundação da Rádio Difusora de 

Macapá. 572 
 
Saúda o Senador Mozarildo Cavalcanti pelo seu pronunciamento. Aparte ao 

Senador Mozarildo Cavalcanti. 575 
 
Revela sua preocupação com o aumento do consumo de drogas entre os jovens, 

em particular o uso do ecstasy. 742 
 
PAULO OCTÁVIO 
 

Requerimento nº 801, de 2003, que solicita homenagens ao Presidente Juscelino 
Kubitschek pela passagem de se 101º aniversário natalício. 431 

 
Presta sua homenagem pelo transcurso dos 101 anos de nascimento do ex-

presidente Juscelino Kubitschek. 525 
 
Comunica a inauguração do Memorial Juscelino Kubitschek, em Jataí/GO e 

homenageia o grande Presidente que foi para o Brasil Juscelino Kubitschek. 647 
 
PAULO PAIM 
 

Alega que a Reforma da Previdência irá desorganizar todas as carreiras dos 
servidores nos Estados. 039 

 
Comenta o artigo da jornalista Rosane de Oliveira, intitulado “Dois pesos e duas 

medidas”, que versa sobre como o PT trata os seus parlamentares. 039 
 
Projeto de Lei do Senado nº 379, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, 

que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. 145 
 
Comunica a aprovação, por unanimidade, de lei municipal reservando aos afro-

brasileiros 12% das vagas oferecidas nos concursos públicos realizados pelo poder público 
em Porto Alegre/RS e Realização do Fórum Nacional sobre a Política Assistencial ao 
Portador de Anemia Falciforme. 223 

 
Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2003, que proíbe a publicação em jornais de 

anúncio de emprego, sem a devida identificação da empresa contratante. 632 
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Projeto de Lei nº 35, de 2003 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor dos Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e das Comunicações, crédito 
suplementar no valor global de R$ 45.386.099,00 para reforço de dotações consignadas na 
Lei Orçamentária vigente. 636 

 
Demonstra seu apoio à aprovação da Mensagem 179, de 2003, do Poder 

Executivo, que autoriza a contratação de operação de crédito externo entre a prefeitura de 
Porto Alegre e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, destinada a 
financiar, parcialmente, o Programa Integrado Zona Norte. 675 

 
Comunica o recebimento do dossiê “Assimetrias Raciais no Brasil”, que, 

posteriormente, contribuirá para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e Social. 675 
 
PEDRO SIMON 
 

Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 
Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. 190 

 
Homenageia Salvador Allende e defende a união da América do Sul com o 

intuito de que seja um continente independente. 236 
 
Requerimento nº 806, de 2003, que solicita auditoria do Tribunal de Contas da 

União sobre as contas relativas ao Orçamento da Seguridade Social. 492 
 
Cumprimenta e admira a forma cativante de discursar do Senador Mão Santa. 

Aparte ao Senador Mão Santa. 577 
 
Faz considerações sobre a reunião da Organização Mundial do Comércio, 

realizada em Cancún, México. 579 
 
Afirma a dificuldade de estabelecer a paz mundial principalmente com a morte de 

Yasser Arafat. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 584 
 
RAMEZ TEBET 
 

Parabeniza o Senador Romeu Tuma pela sua vasta experiência, conhecimento e 
dedicação à causa pública. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 036 

 
Requerimento nº 793, de 2003, de iniciativa da Comissão de Assuntos 

Econômicos, de urgência para o Projeto de Resolução nº 38, de 2003, que acrescenta o art. 
7º na Resolução nº 61, de 24 de junho de 1997 (permitindo que o Estado do Rio de Janeiro 
substitua os depósitos bancários em dinheiro das contas garantidoras previstas na referida 
Resolução, por ativos que preservem a recomposição integral dos saltos financeiros dessas 
contas). 101 

 
Parecer nº 1.231, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre 

Mensagem nº 159, de 2003 (nº 372, de 2003, na origem), que submete à apreciação do 
Senado Federal o nome do Doutor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer para ser 
reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômico – 
CADE do Ministério da Justiça, com mandato de 2 anos. 590 

 
Saúda o Senador Paulo Octávio, bem como o Município de Jataí – GO pelo 

tributo a JK. Aparte ao Senador Paulo Octávio. 648 
 
Faz um apelo a favor da redução da taxa Selic, com o intuito de favorecer as 

pequenas e microempresas e, ainda, o setor produtivo do Brasil. 651 
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REGINALDO DUARTE 
 

Faz uma análise da matéria publicada no jornal O Estado de S.Paulo, de 2 de 
setembro último, intitulado “Fazendeiros protestam contra invasão no MS”, que versa sobre 
a atual desordem existente na agricultura. 124 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 091 

 
Considerações sobre a votação do Estatuto do Desarmamento, em tramitação 

na Câmara dos Deputados. 426 
 
Descreve os efeitos da seca no Estado de Alagoas e a posterior estiagem. 523 
 
Parabeniza os coordenadores do Movimento Viva Rio pela organização de 

passeata pelo desarmamento na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. 569 
 
Repúdio ao protecionismo internacional e seus efeitos para os países em 

desenvolvimento. 569 
 
Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2003, que autoriza a criação do Programa 

de Apoio aos Pequenos e Médios Fornecedores de Cana–de–Açúcar – PROAF – Cana de 
Açúcar. 633 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Parecer nº 1.217, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Requerimento nº 487 de 2003, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a 
inserção em ata de voto de homenagem pela passagem do 95º aniversário natalício do Dr. 
Salvador Allende, Presidente Constitucional do Chile, eleito por voto popular em 4 de 
setembro de 1970. 138 

 
Projeto de Lei do Senado nº 382, de 2003, que dispõe sobre o percentual dos 

cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais e os 
critérios de sua administração, nos termos do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal. 432 
 
ROMERO JUCÁ 
 

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. 073 

 
Parecer nº 1.213, de 2003, de Plenário, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 

23, de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas 
de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 074 

 
Parabeniza o êxito da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. – Embraer. 115 
 
Recebimento do Anuário 2003 da Câmara Brasil-Israel do Comércio e Indústria e 

do encarte especial “Israel, 4000 anos de História”. 220 
 
Examina Relatório de Atividades da Fundação Oswaldo Cruz de 2002. 479 
 
Fala sobre a publicação do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), 

intitulada “A Saúde no Novo Conceito de Filantropia”, do professor Antônio Jacinto Caleiro 
Palma. 744 
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ROMEU TUMA 
 

Relata sua participação em palestras sobre segurança pública, na cidade de 
Joinville-SC. 036 

 
Enfatiza o seu ponto de vista quanto ao tratamento que os delegados de polícia 

vêm recebendo a respeito do teto salarial. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 165 
 
Parecer nº 1.221, de 2003, que versa sobre a redação do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 38, de 2003. 175 
 
Cumprimenta a Senadora Lúcia Vânia por trazer à Casa um discurso com um 

assunto tão importante. Aparte à Senadora Lúcia Vânia. 202 
 
Projeto de Lei nº 34, de 2003 – CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 

favor da Justiça Federal, crédito especial no valor de R$ 17.000.000,00, para os fins que 
específica. 405 

 
Requerimento nº 820, de 2003, que solicita votos de aplauso à direção do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, e aos alunos premiados com 
Certificação de Excelência, integrantes da equipe brasileira que estiveram em Saint Galen – 
Suíça, no período de 19 a 22 de junho deste ano, participando da 37ª WorldSkills 
Competition, a olimpíada mundial do ensino profissionalizante, realizada a cada dois anos, 
desde 1950. 739 
 
ROSEANA SARNEY 
 

Homenageia a cidade de São Luís do Maranhão pelo transcurso do aniversário 
de sua fundação. 126 
 
SÉRGIO CABRAL 
 

Parecer nº 1.215 de 2003, da Comissão de Educação, que versa sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 40, de 2003 (6.036/2002, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a denominação da Universidade do Rio de Janeiro – 
UNIRIO. 134 

 
Agradece o Senador José Sarney pelo empenho da tramitação e aprovação do 

projeto de resolução que permite ao Governo do Estado pagar, aos milhares de 
funcionários públicos ativos e inativos, o 13º salário. 176 
 
SÉRGIO GUERRA 
 

Comenta a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, de 12 de agosto do 
corrente, sob título "Sem-terra é lutador da justiça, diz Rossetto". 118 

 
Interpreta a matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 12 de 

agosto do corrente, intitulada “Justiça pára marchas de ruralistas e MST no Sul”, que trata 
da questão agrária e do comportamento do Governo Lula. 211 

 
Comenta artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo, de 7 de setembro do 

corrente, intitulado “Desemprego: Chegamos ao fundo do poço?”, que trata do grande 
problema do desemprego no País. 748 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2003, que altera a legislação do Imposto de 
Renda relativamente à concessão de benefícios fiscais para as doações destinadas à 
assistência e promoção social. 434 
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SERYS SLHESSARENKO 
 

Frisa a sinceridade com que Salvador Allende, ex-Presidente da República do 
Chile, conduziu o seu mandato. 242 

 
Discute, em turno único, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003, (nº 

192/2003, na Casa de origem), que institui o ano de 2004 como o “Ano da Mulher”. 449 
 
Pareceres nºs 1.223 e 1.224, de 2003, das Comissões de Constituição, Justiça e 

Cidadania e de Educação, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 
2001 (nº 2.366/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre o Dia Nacional do Idoso. 487 

 
Defende a aprovação de requerimento de sua autoria, solicitando a realização de 

sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia Internacional para 
Eliminação da Violência contra a Mulher. 498 

 
Demonstra sua preocupação com a degradação da biodiversidade do cerrado 

brasileiro e comunica sua participação no terceiro Encontro Verde das Américas, entre os 
dias 8 a 10 de setembro do corrente ano. 554 

 
Homenageia Bertha Lutz pela sua luta em defesa dos direitos da mulher no 

Brasil. 736 
 
Relata a atuação de cooperativas de crédito na Espanha. 736 

 
TASSO JEREISSATI 
 

Projeto de Lei do Senado nº 378, de 2003, de autoria do Senador Tasso 
Jereissati, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
para introduzir o crime de pichação e dá outras providências. 061 

 
Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 

de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 083 

 
Critica a reforma tributária, destacando os prejuízos ao Nordeste. 424 

 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 

Faz algumas considerações sobre a matéria publicada no jornal Folha de 
S.Paulo, de 12 de agosto do corrente, sob título “Sinal dos tempos”. 123 

 
Analisa a matéria intitulada “Ao menos 108 prefeituras de SP param por mais 

recursos”, publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 6 de agosto do corrente. 218 
 
Comenta a matéria “Mercado reduz previsão de crescimento a 1,36%”, publicada 

no jornal O Estado de S.Paulo, edição de 2 de setembro de corrente ano. 471 
 
TIÃO VIANA 
 

Discute parecer nº 1.213, de 2003, sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 23, 
de 2003 (Medida Provisória nº 123, de 2003, do Poder Executivo), que define normas de 
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências. 077 

 
Encaminha o 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 
Medicamentos (CMED) e altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e dá outras 
providências, à votação. 089 
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Encaminha o requerimento nº 724, de 2003, que propõe à Organização das 
Nações Unidas a indicação do nome do Embaixador Sérgio Vieira de Mello, morto, em 19 
de agosto último, em atentado terrorista contra a sede da representação da ONU no Iraque, 
como candidato ao Prêmio Nobel da Paz de 2003, a votação. 192 

 
Requerimento nº 797, de 2003, que requer nos termos do art. 256 § 2º, inciso I, 

do Regimento Interno a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 681, de 2003. 194 
 
Requerimento nº 798, de 2003, que requer, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 

do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 695, de 2003. 194 
 
Requerimento nº 811, de 2003, que solicita o sobrestamento do estudo das 

Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 112, de 1988, para aguardar o 
recebimento, em breve, pelo Senado, da Reforma Tributária que se encontra em fase de 
votação na Câmara dos Deputados. 635 

 
Requerimento nº 812, de 2003, solicitando que sobre o Projeto de Lei da Câmara 

nº 24, de 2003, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que se 
pronuncie sobre a constitucionalidade e juridicidade do projeto. 635 
 
VALDIR RAUPP 
 

Parecer nº 1.216, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 43, de 2003 (nº192/2003, na origem), que institui o ano de 2004 como o Ano da 
Mulher. 136 

 
Relata a precariedade da malha rodoviária brasileira e sua relação com os 

desvios de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), 
conforme constatou auditoria do TCU. 155 

 
Requerimento nº 795, de 2003, de iniciativa da Comissão de Educação, 

solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2003. 173 
 
Descreve a situação caótica em que se encontram as BRs brasileiras. 734 
 
Elogia as iniciativas voltadas para a inserção dos portadores de deficiência no 

mercado de trabalho. 734 
 
VALMIR AMARAL 
 

Projeto de Lei do Senado nº 376, de 2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da dotação de colete salva-vidas em embarcações 
destinadas ao transporte de passageiros. 006 

 
Cumprimenta o governo pela iniciativa do Programa de Resgate do Transporte 

Ferroviário de Passageiros, que viabilizará a ligação ferroviária para transporte de 
passageiros entre Brasília-DF e Luziânia-GO. 116 

 
Faz uma apreciação sobre a crise financeira e administrativa do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial – INPI. 209 
 
Fala sobre as taxas de juros praticadas no mercado financeiro. 470 
 
Saúda o Senador Mão Santa pela condecoração recebida da neta de JK e pelo 

discurso realizado. Aparte ao Senador Mão Santa. 518 
 
Comenta sua participação, como representante do Senado Federal, na 

solenidade de inauguração do Memorial JK, na cidade de Jataí/GO. 520 
 
Faz considerações sobre proposições em tramitação no Senado Federal que 

trata das questões relativas aos idosos. 585 
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Defende a prática do cooperativismo no ensino, tema de um dos mais recentes 
lançamentos do Conselho Editorial do Senado, a obra intitulada “O Ensino Público”, do 
maranhense Antonio de Almeida Oliveira. 741 
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