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V.27 Nº 05 
 

ÍNDICE TEMÁTICO 
 
ÁGUA 
 

Discurso em defesa da manutenção do Proágua, programa que leva água as 
populações rurais do Nordeste mas que está ameaçado, pois não há recursos de 
contrapartida para fazer face ao financiamento do Banco Mundial. Senador Garibaldi Alves 
Filho. 451 

 
AGRICULTURA 

 
Pede a apreciação da matéria que trata do Projeto de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira, junto ao Ministério da Fazenda. Senador César Borges. 467 
 
ALIMENTAÇÃO 
 

Discursa sobre o Programa Sopa da Mão, criado por ele no Estado do Piauí. 
Aparte ao Senador Leonel Pavan. Senador Mão Santa. 318 
 
AMAZÔNIA 
 

Apresenta algumas considerações sobre os modelos de desenvolvimento da 
Amazônia. Senador Sibá Machado. 085 

 
Comenta a má utilização das riquezas Amazônicas. Aparte ao Senador Sibá 

Machado. Senador João Capiberibe. 086 
 
Ressalta a importância da ampliação de projetos de preservação da Amazônia. 

Aparte ao Senador Sibá Machado. Senador Pedro Simon. 087 
 
Fala sobre o Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam). Aparte ao Senador Sibá 

Machado. Senador Valdir Raupp. 088 
 
Reafirma a necessidade de proteção da Amazônia da cobiça internacional. 

Senadora Serys Slhessarenko. 092 
 
Discurso em defesa da soberania do País, bem como, uma maior atenção por 

parte do Governo nas fronteiras, especialmente na região Amazônica. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 259 

 
Apóia o Senador Mozarildo Cavalcanti em seu discurso sobre o interesse 

estrangeiro em internacionalizar a Amazônia. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Senador Augusto Botelho. 261 

 
CIENTISTA 

 
Discurso sobre a ida de 966 cientistas para o exterior entre os anos de 1993 e 

1999. Senador Valmir Amaral. 494 
 
COBRANÇA 
 

Cobra do Governo Federal a manutenção da palavra quanto à implementação dos 
avanços votados e aprovados no final do ano passado, de ampliação da base de pagamento 
do Simples e da reabertura do Refis. Senador Romero Jucá. 073 

 
COMEMORAÇÃO 

 
Discursa sobre as comemorações dos 159 anos de nascimento do Padre Cícero 

Romão Batista, “Padim Ciço”. Senador Reginaldo Duarte. 095 
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Convida os Senadores Alberto Silva e Mão Santa para as comemorações do 
aniversário de Brasília. Senador Paulo Octávio. 115 

 
Discurso sobre a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à fábrica da 

Volkswagen, que comemora 50 anos de sua instalação no Brasil. Senador Aloizio 
Mercadante. 405 

 
COMUNICAÇÕES 

 
Comunica sobre a entrega, pelo Sebrae, do Prêmio Mário Covas para o Prefeito 

Empreendedor, ano-base de 2002 ao Prefeito Haroldo Naves, do PSDB, que foi escolhido 
como Prefeito Empreendedor da Região Centro-Oeste. Senadora Lúcia Vânia. 468 

 
CONGRATULAÇÃO 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya pelo seu primeiro mandato. Aparte a 

senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Antonio Carlos Magalhães. 440 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro pronunciamento 

no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senadora Ana Julia 
Carepa. 440 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu discurso no Senado 

Federal Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Fernando Bezerra. 441 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes por fazer parte desta Casa 

(Senado Federal). Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador João Batista Motta. 442 
 
Expressa em nome do PMDB, satisfação com a presença da Senadora Patrícia 

Saboya Gomes no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador 
Renan Calheiros. 443 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro pronunciamento 

no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Pedro Simon. 443 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pela sua presença no Senado 

Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senadora Íris de Araújo. 444 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro pronunciamento 

no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Marco Maciel. 444 
 
CONVITE 

 
Convida o companheiro Paulo Octávio e esposa para ir ao Piauí. Senador Mão 

Santa. 112 
 

CORRUPÇÃO 
 
Comunica sobre matéria publicada na revista Carta Capital, reportagem intitulada 

“A Dança das Cercas”, que refere-se ao uso de laranjas na compra de terras na cidade de 
Luziânia, no Estado de Goiás. Senadora Eurípedes Camargo. 468 

 
(CPI) 

 
Comunica que o pedido de instalação da CPI para investigar a evasão ilegal de 

dólares por meio das contas CC-5 e da agência Nova Iorque do Banestado conta com 34 
assinaturas. Senadora Ideli Salvatti. 339 

 
Comenta sobre a primeira CPI instalada pela Senadora Patrícia Saboya Gomes 

em sua primeira Legislatura. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Arthur 
Virgílio. 436 
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CRIME 
 
Pede ao Senado Federal e ao Governo um combate mais efetivo em relação ao 

crime organizado. Senador Arthur Virgílio. 253 
 
Pede ao Governo Federal um combate mais efetivo ao crime organizado no 

Estado do Espírito Santo em virtude do assassinato do Juiz da Vara de Execuções Penais, 
Alexandre Martins de Castro Filho. Senador João Batista Mota. 337 

 
CUMPRIMENTO 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado Federal. 

Aparte ao Senador Marco Maciel. Senador Romeu Tuma. 427 
 
Saúda o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. Senador José Agripino. 427 
 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado. Aparte ao 

Senador Marco Maciel. Senador Jorge Bornhausen. 428 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pela sua conduta política. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 429 
 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado Federal. 

Aparte ao Senador Marco Maciel. Senador Eduardo Suplicy. 429 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. Senador Tasso Jereissati. 429 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. Senador Roberto Saturnino. 430 
 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno e seu primeiro 

pronunciamento no Senado Federal. Aparte ao Senador Marco Maciel. Senador Eduardo 
Azeredo. 431 

 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. Senador João Ribeiro. 432 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu discurso. Aparte ao Senador Marco 

Maciel. Senador Arthur Virgílio. 433 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado. Aparte ao 

Senador Marco Maciel. Senador Flávio Arns. 434 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. Senador Antonio Carlos Valadares. 434 
 
Parabeniza a Senadora pelo seu discurso de apresentação. Aparte à Senadora 

Patrícia Saboya Gomes. Senador Eduardo Siqueira Campos. 436 
 
Cumprimenta a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu discurso sobre os 

desafios que o Governo Lula enfrentará. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 
Senador Eduardo Suplicy. 438 

 
Cumprimenta a Senadora Patrícia Saboya Gomes em seu primeiro mandato como 

Senadora. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Eduardo Azeredo. 438 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes por ter exercido com muita 

dignidade e respeito o cargo de Deputada Estadual, no Estado do Ceará. Aparte à Senadora 
Patrícia Saboya Gomes. Senador Reginaldo Duarte. 439 
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DEMISSÃO 
 
Discursa sobre a demissão de dez mil servidores no Estado de Rondônia. Senador 

Amir Lando. 231 
 
Comenta sobre discurso do Senador Amir Lando em relação ao decreto que 

causou a demissão de dez mil servidores no Estado de Rondônia. Aparte ao Senador Amir 
Lando. Senador Mão Santa. 232 

 
DESAPARECIMENTO 

 
Comunica o desaparecimento do Sr. Adauto Ferreira da Rocha, 88 anos de idade, 

precursor da agroindústria no Estado do Rio Grande do Norte. Senador Fernando Bezerra. 450 
 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 
 
Discurso em defesa do planejamento estratégico, plano plurianual e projetos 

estruturais de desenvolvimento para o País. Senador Aloizio Mercadante. 407 
 
Parabeniza o discurso do Senador Aloizio Mercadante em defesa de um melhor 

planejamento estratégico para o desenvolvimento do País. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. Senador Roberto Saturnino. 408 

 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Pede maiores investimentos no Nordeste para um melhor desenvolvimento da 

região. Senador César Borges. 390 
 
Parabeniza o discurso do Senador César Borges em defesa de maiores 

investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. Senador Ney Suassuna. 391 
 
Parabeniza o discurso do Senador César Borges em defesa de maiores 

investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. Senador Tasso Jereissati. 393 
 
Discurso em defesa de maiores investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador 

César Borges. Senador Rodolpho Tourinho. 393 
 
Discurso em defesa de incentivos fiscais para a Região Nordestina. Aparte ao 

Senador César Borges. Senador José Agripino. 394 
 
Parabeniza o Senador César Borges pelo seu discurso em defesa de maiores 

investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. Senador Eduardo Azeredo. 396 
 
Fala sobre a importância de uma política de desenvolvimento para a Região 

Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. Senador Garibaldi Alves Filho. 396 
 
Discurso em defesa de políticas regionais para um melhor desenvolvimento 

nacional. Aparte ao Senador César Borges. Senador Marco Maciel. 396 
 
Fala sobre a necessidade de se implantar no Nordeste uma política diferenciada 

de desenvolvimento. Aparte ao Senador César Borges. Senador Antônio Carlos Valadares. 397 
 

DESIGUALDADE SOCIAL 
 
Discurso de apoio ao Governo Lula no combate as desigualdades sociais no País. 

Senador Mão Santa. 314 
 

DIPLOMACIA 
 
Elogia o Presidente Lula em relação à defesa da diplomacia como o melhor 

instrumento para resolver os grandes conflitos mundiais em detrimento à guerra. Senador 
Amir Lando. 114 
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ECONOMIA 
 
Discurso sobre o planejamento do Plano Plurianual (PPA), que visa reduzir as 

disparidades sociais e regionais, elevar a capacidade produtiva de forma a exportar mais e 
satisfazer as necessidades básicas dos excluídos e dos trabalhadores. Senador Delcídio 
Amaral. 480 

 
Parabeniza o Senador Delcídio Amaral pelo seu discurso sobre o Plano Plurianual. 

Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senador Rodolpho Tourinho. 485 
 

EDUCAÇÃO 
 
Discurso pela aprovação do Parecer nº 20, de 2003, que sugere à Comissão de 

Educação a elaboração de estudos visando à criação da Universidade Federal do Oeste 
Catarinense – Ufoeste. Senadora Ideli Salvatti. 380 

 
Tece breves considerações sobre “A reforma da Educação Profissional”, 

conduzida pelo Ministro Paulo Renato Souza. Senador Romero Jucá. 402 
 
Destaca os pontos fundamentais da política desenvolvida para o ensino superior 

no Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Senador Romero Jucá. 493 
 

ELOGIO 
 
Elogia o Senador Aloizio Mercadante e o Governo Lula. Aparte ao Senador Aloizio 

Mercadante. Senador Mão Santa. 106 
 
Discurso de elogio ao Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Senador Marco Maciel. 426 
 
Discurso de elogio à administração do Governador de Santa Catarina, Luiz 

Henrique. Senador Leonel Pavan. 496 
 

EMBAIXADA 
 
Expressa contentamento com a ida do Sr. Embaixador Antonino Mena Lisboa 

Gonçalves para a Bolívia. Senador Tião Viana. 460 
 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
Informa que a Bancada do PSDB, PFL e PDT votarão juntas a Proposta de 

Emenda Constitucional do Senador José Serra, que dispõe a regulamentar o art. 192 da 
Constituição Federal. Senador Arthur Virgílio. 227 

 
Explica os benefícios da aprovação da Emenda Constitucional de sua autoria. 

Senador Mozarildo Cavalcanti. 387 
 

ENERGIA ELÉTRICA 
 
Discurso em defesa da ampliação do setor elétrico, com a inserção da 

termoeletricidade a gás natural no Brasil. Senador Delcídio Amaral. 486 
 
Parabeniza o Senador Delcídio Amaral pelo seu discurso em defesa da ampliação 

do setor elétrico no País. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. Senador Mão Santa. 486 
 
Discurso sobre a questão do preço do gás que o Brasil compra da Bolívia. Aparte 

ao Senador Delcídio Amaral. Senadora Ideli Salvatti. 486 
 

FALECIMENTO 
 
Lamenta o falecimento do Sr. Adauto Ferreira da Rocha, precursor da 

agroindústria no Estado do Rio Grande do Norte. Senador José Agripino. 450 
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FERROVIA 
 
Discurso em defesa da retomada das obras na ferrovia Norte-Sul. Senador 

Eduardo Siqueira Campos. 338 
 

FOME ZERO 
 
Critica o programa Fome Zero do Governo Lula cobrando mais agilidade e 

transparência em sua implementação. Senador Leonel Pavan. 315 
 
Informa a presença do Ministro José Graziano da Silva nos debates sobre o 

Programa Fome Zero. Aparte ao Senador César Borges. Senador Eduardo Suplicy. 395 
 

GOVERNO FEDERAL 
 
Critica o Governo Lula, em relação ao Programa Fome Zero, à política econômica 

e a falta de capacidade gerencial. Senador Arthur Virgílio. 227 
 
Discurso sobre os desafios que o Governo Lula terá para garantir melhor 

qualidade de vida para todos os cidadãos (programa do Governo Federal “Fome Zero”). 
Senadora Patrícia Saboya Gomes. 437 

 
GUERRA 

 
Faz a leitura de um artigo escrito por Said Barbosa Dib, professor de História, em 

que ele faz uma análise sobre a Guerra no Iraque. Senadora Serys Slhessarenko. 089 
 
Manifesta a sua indignação em relação à guerra. Aparte à Senadora Serys 

Slhessarenko. Senador João Capiberibe. 092 
 
Discurso de indignação em relação à Guerra no Iraque. Senador Amir Lando. 112 
 
Elogia o discurso do Senador Amir Lando sobre a Guerra no Iraque. Aparte ao 

Senador Amir Lando. Senador Mão Santa. 113 
 
Discurso contra a Guerra no Iraque. Senador Roberto Saturnino. 423 
 

HOMENAGEM 
 
Presta sua homenagem ao Senador Mão Santa pelo pronunciamento e ao Povo 

do Piauí, que ajudaram a construir o sonho de JK, Brasília. Aparte ao Senador Mão Santa. 
Senador Paulo Octávio. 112 

 
Discursa em homenagem ao Ex-Senador Plínio Saboya, seu avô. Senadora 

Patrícia Saboya Gomes. 439 
 
Discurso em homenagem aos cinqüenta anos de falecimento do escritor Graciliano 

Ramos, morto em 20 de março de 1953. Senador Renan Calheiros. 476 
 
Cumprimenta o Senador Renan Calheiros pela homenagem ao escritor Graciliano 

Ramos. Aparte ao Senador Renan Calheiros. Senador Eduardo Suplicy. 478 
 

HOMENAGEM PÓSTUMA 
 
Informa sobre a morte do advogado Aurélio Viana da Cunha. Senador Renan 

Calheiros. 390 
 

HOMICÍDIO 
 
Solicita as autoridades do Estado de Rondônia e a Polícia Civil à elucidação do 

assassinato de um Vereador na cidade de Cerejeiras. Senador Valdir Raupp. 099 
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Apresenta condolências à família do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 
assassinado em Vitória, ES. Senador Arthur Virgílio. 253 

 
Protesta contra o assassinato de dois Juízes Federais pelo crime organizado. 

Senador Hélio Costa. 473 
 
Discurso de indignação pelo assassinato do Juiz Alexandre ocorrido no Estado do 

Espírito Santo e pede ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça, para que se 
instale, de forma permanente, uma força tarefa no Ministério da Justiça, no sentido de mexer 
com a malha do crime no País. Senador Magno Malta. 489 

 
(ICMS) 

 
Solicita a derrubada do veto ao projeto que baixou o valor do ICMS da energia no 

Estado do Mato Grosso. Senadora Serys Slhessarenko. 089 
 

IDOSO 
 
Discurso sobre a necessidade de um melhor tratamento aos idosos brasileiros, 

tanto no âmbito social como no jurídico, reconhecendo em cada idoso um cidadão na 
plenitude dos seus direitos. Senadora Íris de Araújo. 223 

 
INVESTIMENTO 

 
Solicita ao Senado que as Comissões de Assuntos Econômicos e Infra-Estrutura 

promovam, em conjunto, um seminário sobre oportunidades de investimentos estruturantes 
na elaboração do Plano Plurianual 2004-2007. Senador Delcídio Amaral. 488 
 
MEDIDA PROVISÓRIA 
 

Solicita a alteração da Medida Provisória que estabeleceu de 50% para os atuais 
80% a área que cada pequeno produtor teria que preservar de floresta no Estado de 
Rondônia. Aparte ao Senador Sibá Machado. Senador Valdir Raupp. 088 
 
MEIO AMBIENTE 

 
Discursa sobre a degradação das nascentes do Rio Araguaia e solicita ao Senado, 

através da Comissão de Assuntos Sociais, um diagnóstico preciso das erosões do Araguaia. 
Senador Demóstenes Torres. 330 

 
Parabeniza o Senador Demóstenes Torres pelo seu discurso sobre a poluição do 

Rio Araguaia e comenta a criação da hidrovia Araguaia/Tocantins. Aparte ao Senador 
Demóstenes Torres. Senador João Ribeiro. 332 

 
Elogia o discurso do Senador Demóstenes Torres e demonstra sua preocupação 

com os recursos hídricos nacionais. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. Senador Leonel 
Pavan. 332 
 
MENSAGEM 
 

Mensagem Nº 23, de 2003-CN, do Presidente da República, que encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 5º do art. 67 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, 
o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao primeiro bimestre de 2003. 119 

 
Mensagem, Nº 68, de 2003-CN, da Presidência da República, que solicita a 

Vossas Excelências, de conformidade com a Exposição de Motivos de Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, a retirada de tramitação da indicação do Senhor MAURO 
LUIZ IECKER VIEIRA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quarto 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Principado do Liechenstein, enviada ao Senado Federal com a Mensagem nº 
1.213, de 26 de dezembro de 2002. 449 
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Mensagem, Nº 69, de 2003-CN, da Presidência da República, que solicita a 
Vossas Excelências, de conformidade com a Exposição de Motivos de Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, a retirada de tramitação da indicação do Senhor 
VALDEMAR CARNEIRO LEÃO NETO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, do Quarto Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Boliviana da Venezuela, enviada ao 
Senado Federal com a Mensagem nº 922, de 29 de outubro de 2002. 449 

 
MICROEMPRESA 
 

Faz um breve comentário a respeito das preocupações sobre as reivindicações 
das associações de sindicatos e representantes das pequenas e microempresas do Brasil. 
Senador Sibá Machado. 085 

 
Solicita o restabelecimento do Fórum Permanente da Microempresa de Pequeno 

Porte, consagrado na Lei nº 9.841, sancionada em 1999. Senador Valdir Raupp. 226 
 

MINISTRO DE ESTADO 
 
Faz duras críticas ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, sobre 

matéria publicada na revista Veja. Senador Romero Jucá. 234 
 
Parabeniza o Senador Romero Jucá pela abordagem da entrevista publicada na 

revista Veja sobre o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Aparte ao 
Senador Romero Jucá. Senador Ramez Tebet. 237 

 
Propõe um pedido de convocação ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 

Rossetto, para que venha prestar os devidos esclarecimentos a respeito da entrevista à 
revista Veja. Aparte ao Senador Romero Jucá. Senador Paulo Octávio. 237 

 
Defende o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, bem como o 

Governo Lula. Aparte ao Senador Romero Jucá. Senador Tião Viana. 238 
 
Elogia a atuação do Ministro da Economia, Palocci e critica a atuação do Ministro 

do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Aparte ao Senador Romero Jucá. Senador 
Arthur Virgílio. 240 

 
Comenta sobre a reportagem publicada na revista Veja referente ao Ministro do 

Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Senador Paulo Octávio. 328 
 
Apóia o Senador Paulo Octávio nas suas colocações a respeito da reportagem 

publicada na revista Veja sobre o Ministro Miguel Rossetto. Aparte ao Senador Paulo 
Octávio. Senador Demóstenes Torres. 330 

 
(MST) 

 
Comunica sobre a necessidade de uma maior vigilância no campo por parte do 

Governo em virtude dos aumentos de ocupação de terras pelo MST. Senador Arthur Virgílio. 227 
 

ONU 
 
Comunica sobre pesquisa da ONU que revela que o Brasil ocupa hoje uma das 

principais posições no ranking de liderança em governo eletrônico (e-gov). Senador Eduardo 
Azeredo. 472 

 
ORIENTE MÉDIO 

 
Informa que como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional irá ouvir os Embaixadores dos Estados Unidos e do Reino Unido, para ambos 
explicarem o conflito do Oriente Médio do ponto de vista de seus respectivos governos. 
Senador Eduardo Suplicy. 385 
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PARECER 
 
Parecer Nº 145, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 544, de 2002 (nº 1.616/2002,na Câmara dos Deputados), que aprova a ato 
que outorga concessão à Fundação Educativa, Cultural e Filantrópica Maria Efigênia Ferreira 
Campos, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Assis 
Chateaubriand, Estado do Paraná. Senador Olivir Gabardo. 203 

 
Parecer Nº 146, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 606, de 2002(nº1.560 de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio do Cruzeiro FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 208 

 
Parecer Nº 147, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 609, de 2002(nº1.640 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Vitória Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas 
Gerais. Senador Mozarildo Cavalcanti. 210 

 
Parecer Nº 148, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 635, de 2002(nº1.640 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Clube FM Arenápolis Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arenápolis, Estado de Mato 
Grosso. Senador Jonas Pinheiro. 212 

 
Parecer Nº 149, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 718, de 2002(nº1.879 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Seridó Central para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte. 
Senador Garibaldi Alves Filho. 214 

 
Parecer Nº 150, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 754, de 2002(nº1.732 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 
Senador Jorge Bornhausen. 216 

 
Parecer Nº 151, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 758, de 2002(nº1.802 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão a SESAL – Comunicação e Informática Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cambé, Estado do Paraná. Senador 
Flávio Arns. 218 

 
Parecer Nº 152, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

apresentando a redação final da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2002, que 
altera o § 5º do art. 212 da Constituição Federal. Senador Romeu Tuma. 367 

 
Parecer Nº 153, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 

apresenta a redação, para o segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, 
de 1995, quer altera o inciso III do art. 235 da Constituição Federal. Senador Romeu Tuma. 370 

 
Encaminha pelo PSDB foto favorável à matéria do Parecer nº 20, de 2003. 

Senador Leonel Pavan. 380 
 
Parecer de Nº 154, de 2003, da Comissão Direta apresenta a redação final do 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 1999(nº 1.641, de 1999, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o controle do uso da talidomida. Senador José 
Sarney. 384 
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Parecer Nº 155, de 2003, da Comissão Diretora, que apresenta redação do 

vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 34, de 2002 (nº 943, de 1999, na Casa de origem), que proíbe inversão de ordem dos 
nomes constantes na Lista Única de Transporte do Sistema Nacional de Transplantes, se 
houver leito disponível em qualquer unidade hospitalar acessível. Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 411 

 
Parecer Nº 156, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2002 (PL nº 4.649, de 1998, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sisnama. Senador João Alberto Souza. 451 

 
Parecer Nº 157, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 

Lei da Câmara Nº 93, de 2002, que dispõe sobre o acesso público aos dados de 
informações existentes nos órgãos e entidades  integrantes do Sisnama. Senador Romero 
Jucá. 455 

 
Parecer Nº 158, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

que dispõe sobre a aprovação do nome do Sr. George Ney de Souza Fernandes na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com 11 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros presentes. Senador Romeu Tuma. 458 

 
Parecer Nº 159, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional, que dispõe sobre a aprovação do nome do Sr. Antonino Lisboa Mena Gonçalves 
na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional com 11 votos favoráveis e 
nenhum voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros presentes. Senador 
Romeu Tuma. 460 

 
Parecer Nº 160, de 200-CRE, sobre a indicação do nome do Sr. Kywal de Oliveira 

que obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com 11 
votos favoráveis e nenhum voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros 
presentes. Senador Romeu Tuma. 462 

 
PAZ 

 
Comunica que à “Jornada de Lutas dos Estudantes da Une e Ubes”, realizará no 

próximo dia 27 de março uma Caminhada pela Paz em todas as capitais do País. Senador 
Antonio Carlos Valadares. 474 

 
PIAUÍ 

 
Enaltece o Estado do Piauí e seus companheiros de política e tece elogios ao 

Senador Heráclito Fortes pelo que fez pelo Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 110 
 

PLANEJAMENTO 
 

Discursa sobre a necessidade de um planejamento estratégico para o 
desenvolvimento do Estado Brasileiro. Senador Aloizio Mercadante. 104 

 
POLÍTICA 
 

Discurso em defesa de um sistema político mais equilibrado, mais cooperativo e 
mais harmônico. Senador Marco Maciel. 428 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu discurso em defesa de um 

sistema político mais equilibrado, mais cooperativo e mais harmônico. Aparte ao Senador 
Marco Maciel. Senador Fernando Bezerra. 430 

 
Discurso em defesa das mudanças no âmbito institucional do País. Senador Marco 

Maciel. 432 
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Discurso no qual destaca sua trajetória política como Deputada Estadual. 
Senadora Patrícia Saboya Gomes. 434 

 
Elogia a trajetória política da Senadora Patrícia Saboya Gomes. Aparte à 

Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador Tasso Jereissati. 437 
 
Dá as boas vindas a Senadora Patrícia Saboya Gomes em sua primeira 

movimentação política no Parlamento. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador 
Tião Viana. 440 

 
Elogia a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo que fez em sua trajetória política. 

Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senadora Lúcia Vânia. 441 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro discurso no qual 

destaca sua trajetória política como Deputada Estadual. Aparte à Senadora Patrícia Saboya 
Gomes. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 441 

 
Discurso de apoio a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro mandato 

como Senadora Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. Senador José 
Agripino. 442 

 
Destaca as contribuições que a Senadora Patrícia Saboya Gomes deu em sua 

trajetória política como Deputada Estadual. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 
Senador Aloizio Mercadante. 443 

 
PORTO 

 
Apresenta matéria publicada no jornal O Liberal, assinada por Nelson Pontes 

Simas, engenheiro mestrando da Companhia Docas do Pará, que descreve a situação da 
Companhia Docas e apresenta a discussão atual sobre a estadualização. Senadora Ana 
Júlia Carepa. 478 
 
PRESÍDIO 
 

Demonstra preocupação em relação a possível construção de um Presídio Federal 
em Brasília. Senador Paulo Octávio. 114 

 
Apóia o discurso do Senador Paulo Octávio, com relação à construção de 

presídios em Brasília. Aparte ao Senador Paulo Octávio. Senador Alberto Silva. 115 
 
Demonstra seu desconforto em relação ao possível envio do Traficante 

Fernandinho Beira-Mar para presídio no Estado de Mato Grosso do Sul. Senador Ramez 
Tebet. 231 

 
Discursa sobre a construção de Presídios Federais no País. Aparte ao Senador 

Paulo Octávio. Senador Romeu Tuma. 327 
 
Defende a construção de Presídios Federais desde que sejam afastados das 

grandes cidades. Senador Paulo Octávio. 328 
 
Protesta contra a construção de presídio federal no Estado do Piauí e pela 

possível transferência do narcotraficante Fernandinho Beira Mar para o Estado. Senador 
Heráclito Fortes. 472 
 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Discursa sobre a atuação do Governo Lula na Reforma da Previdência e 
Tributária. Senador Aloizio Mercadante. 101 

 
Elogia a atuação do Governo nos debates sobre a Reforma da Previdência. Aparte 

ao Senador Aloizio Mercadante. Senador Amir Lando. 104 
 
Comentários a respeito da proposta de Reforma Previdenciária. Senadora 
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Eurípedes Camargo. 222 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 34, de 2003, que aprova o ato que outorga 
concessão a Fundação Universitária de Passo Fundo para executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 001 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 35, de 2003, (Nº 1.794/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade Radiodifusão Comunitária Litoral FM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do Norte, Estado do 
Rio Grande do Sul. 005 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 36, de 2003, (Nº 1.797/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos Moradores do Bairro 
Centro – “AMICENTRO” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salto 
do Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul. 009 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 37, de 2003, (Nº 1.823/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Educativa João Paulo II de 
Pirassununga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirassununga, 
Estado de São Paulo. 012 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 38, de 2003, (Nº 1.876/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Bem Viver a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do 
Amazonas. 016 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 39, de 2003, (Nº 1.885/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a associação Cultural Melgassense a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Melgaço, Estado do Mato 
Grosso. 019 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 40, de 2003, (Nº 1.886, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a academia Cultural de Santa Helena – ACULT-
STH/PR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Helena, Estado 
do Paraná. 022 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 41, de 2003, (Nº 1.898, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Rádio TV do Amazonas Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Manaus, 
Estado do Amazonas. 025 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 42, de 2003, (Nº 1.900, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Promoção e Assistência Social 
de Mar de Espanha – MG(APAS/ME-MG) a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
Cidade de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais. 029 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 43, de 2003, (Nº 1.903, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Dom Zygmund 
Felinski, para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar serviço de Guarani 
das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. 034 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 44, de 2003, (Nº 1.910/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Sociedade Carnavalesca 25 horas a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa Vista das Missões, Estado do Rio 
Grande do Sul. 037 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 45, 2003,(nº 1.913/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e Cultura SANT’ANA a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Roseira, Estado de São Paulo. 040 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 46, 2003, (nº 1.923/2002, na Câmara dos 
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Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas – FADENOR, para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Montes Claros, Estado de 
Minas Gerais. 044 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 47, 2003, (nº 1.924/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Universidade do Sul de 
Santa Catarina – UNISUL para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina. 046 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 48, 2003, (nº 1.929/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural Serra Azul para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porangatu, Estado de 
Goiás. 049 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 49, 2003, (nº 1.931/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária “Voz 
da Ilha” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ilha de Itamaracá, 
Estado de Pernambuco. 051 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 50, 2003, (nº 1.936/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão 
Varginhense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Varginha, Estado 
de Minas Gerais. 054 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 51, 2003, (nº 1.937/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de 
Nova Granada-SP a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Granada, Estado de São Paulo. 058 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 52, 2003, (nº 1.938/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente 
– Centenário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tabatinga, Estado 
de São Paulo. 061 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 53, de 2003, (nº 1.941/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a União das Associações de Moradores dos 
Bairros da Lajeado – UAMBLA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. 065 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 54, de 2003, (Nº 1.942/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FM Castro Alves Ltda., para explorar 
serviço sonora em freqüência modulada na cidade de Castro Alves, Estado da Bahia. 119 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 55, de 2003, (Nº 1.943/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural de Ilha 
Comprida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ilha Comprida, 
Estado de São Paulo. 127 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 56, de 2003, (Nº 1.954/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Cruzeiro do Oeste 
Ltda., para explorar serviço da radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná. 130 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 57, de 2003, (Nº 1.955/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Guarujá Paulista 
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Santos, Estado de São Paulo. 139 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 58, de 2003, (Nº 1.961/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Lapa – ACLA, a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amélia Rodrigues, Estado da 
Bahia. 141 
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Projeto de Decreto Legislativo Nº 59, de 2003, (Nº 1.967/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Conexão 4 FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São 
Paulo. 144 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 60, de 2003, (Nº 1.975/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural, Artística e Produção de 
Radiodifusão do Bairro Cidade Nova – ACULAR – PRBCN a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 147 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 61, de 2003, (Nº 1.976/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Martinho Prado Júnior 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São 
Paulo. 166 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 62, de 2003, (Nº 1.979/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural “Padre Luiz 
Bartholomeu” para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Pirassununga, Estado de São Paulo. 169 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 63, de 2003, (Nº 1.981/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitária 
de Brasilândia de Minas – ASBCBRAS a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Brasilândia de Minas, Estado de Minas Gerais. 171 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 64, de 2003, (Nº 1.982/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Antonio Silveira Reis a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 175 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 65, de 2003, (Nº 1.983/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Palmaciana da Comunidade Sede - 
ASPACS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmácia, Estado de 
Ceará. 178 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 66, de 2003, (Nº 1.918/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Família de Viradouro a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo. 181 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 67, de 2003, (Nº 1.984/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato autoriza a Associação Comunitária Desenvolvimento Artístico 
Cultural Informativo e Social de Mirassol d’Oeste a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo. 184 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 68, de 2003, (Nº 1.990/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de Alto 
Rio Doce a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rio Doce, Estado 
de Minas Gerais. 187 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 69, de 2003, (Nº 1.991/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato autoriza a Associação Comunitária Serrana Radiodifusão a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serro, Estado de Minas Gerais. 191 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 70, de 2003, (Nº 1.993/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato autoriza a Associação Radio Comunitária Tabira FM a 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tabira, Estado de Pernambuco. 194 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 71, de 2003, (Nº 1.994/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato autoriza o Centro Social, Educacional e Cultural da Zona 
Norte a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais. 197 
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Projeto de Decreto Legislativo Nº 72, de 2003, (Nº 2.006/2002, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Maia de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itapagipe, 
Estado de Minas Gerais. 199 

 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 73, de 2003, (Nº 1.997/2002, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Farialemense para o 
desenvolvimento Artístico e Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Faria Lemos, Estado de Minas Gerais. 202 

 
PROJETO DE LEI 

 
Comunica o encaminhamento de Projeto de Lei que cria o instituto do Juiz 

Anônimo. Senador Hélio Costa. 473 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 76, de 2003, que modifica o art. 41-A da Lei nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições.” Senador Antonio 
Carlos Valadares. 255 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 77, de 2003, que acrescenta dispositivo à Lei nº 

4.119, de 27 de agosto de 1962, tornando obrigatória à presença de Psicólogo Hospitalar 
nos serviços de saúde públicos e privados. Senador João Alberto Souza. 322 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 78, de 2003, que altera a Lei nº 8.989, de 24 de 

fevereiro de 1995, que dispõe sobre isenção do Imposto sobre os Produtos Industrializados 
(IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte 
escolar, e dá outras providências, para permitir ao portador de deficiência exercer atividade 
remunerada com o veículo. Senador Sérgio Zambiasi. 342 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 79 de 2003, que dispõe sobre os direitos dos 

pacientes em serviços de saúde. Senador Delcídio Amaral. 344 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 80, de 2003, que altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, que dispõe sobre o benefício de prestação continuada da Assistência 
Social aos idosos e aos portadores de deficiência carentes. Senador Paulo Paim. 345 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 81, de 2003, que dispõe sobre a profissão de Técnico 

de Operação em Processamento, Utilidades e Transferência de Estocagem em plantas de 
extração e refino de petróleo, petroquímica e química. Senador Paulo Paim. 347 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 82, de 2003, que modifica o artigo 193 da 

Consolidação das Leis do Trabalho e acrescenta o parágrafo 3º, concedendo adicional de 
periculosidade aos carteiros. Senador Paulo Paim. 348 

 
Projeto de Lei Senado Nº 83, de 2003, que modifica  a redação do inciso XIV do 

art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 
23 de dezembro de 1992, e pelo art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre a isenção do imposto de renda das pessoas físicas acometidas pelas moléstias 
que específica. Senador Paulo Paim. 349 

 
Projeto de Lei do Senado, Nº 84 de 2003, que altera o inciso I, do art. 2º da Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, que “institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá 
outras providências”. Senador Paulo Paim. 352 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 85, de 2003, que altera o art. 3º da Consolidação das 

Leis do Trabalho, proibindo o uso do polígrafo pelo empregador. Senador Paulo Paim. 354 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 86, de 2003, que altera o § 5º do art. 164 da 

Consolidação das Leis do Trabalho para determinado a eleição das Leis do Trabalho para 
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determinar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Cipa pelos seus membros. 
Senador Paulo Paim. 355 

 
Manifesta posição favorável à matéria, Projeto de Lei do Senado nº 195, de 1999 

(nº 1.641/99), de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o controle do uso da 
talidomida. Senador Tião Viana. 372 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 87, de 2003, que cria o instituto do Juiz Anônimo e dá 

outras providências. Senador Hélio Costa. 420 
 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
Apresenta a Proposta de Emenda à Constituição – PEC – com o objetivo de 

instituir no Brasil um tributo nacional unificado, que está sendo intitulado de “Imposto 
Cidadão”. Senador Paulo Octávio. 257 

 
Solicita explicações sobre o adiamento da votação da PEC nº 2, de 2002, emenda 

que propõe a ampliação dos recursos do salário-educação e do Fundef. Senador Osmar 
Dias. 361 

 
Explica que a matéria da PEC nº 2, de 2002, emenda que propõe a ampliação dos 

recursos do salário-educação e do Fundef, entra em votação na próxima terça-feira a pedido 
do Ministério da Educação. Senador Tião Viana. 361 

 
Explica que o motivo do adiamento da votação da PEC nº 2, de 2002, é porque 

existe a possibilidade de estender os recursos não somente à educação infantil e sim ao 
ensino médio. Senadora Ideli Salvatti. 362 

 
Defende maior discussão a respeito da PEC nº 2, de 2002. Senador José Jorge. 363 
 
Manifesta sua posição contrária ao requerimento que adia a votação da PEC nº 2, 

de 2002. Senador José Agripino. 363 
 
Discursa sobre a PEC nº 2, de 2002 de autoria do Senador Ricardo Santos. 

Senador Aelton Freitas. 364 
 
Diz que a Bancada do PT será favorável à emenda constitucional nº 2, de 2002. 

Senadora Ideli Salvatti. 365 
 
Agradece ao Líder do PT, Senador Tião Viana, por retirar o requerimento, 

permitindo a votação da matéria (PEC nº 2, 2002). Senador Osmar Dias. 365 
 
Manifesta posição contrária a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 1995, 

que aumenta o número de membros do Tribunal de Contas dos Estados recém-criados. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 368 

 
Manifesta posição contrária a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 1995. 

Senador Almeida Lima. 368 
 
Faz uma ressalva quanto à redação da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, 

de 1995. Senador Almeida Lima. 371 
 
Discurso em defesa da PEC, que propõe trazer para a competência privativa do 

Senado Federal a apreciação de atos administrativos do Poder Executivo que impliquem a 
prática de confisco de terras dos Estados. Senador Mozarildo Cavalcanti. 385 

 
Discurso de apoio a PEC de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti. Aparte ao 

Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador Valdir Raupp. 387 
 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 7, de 2003, que altera a redação da alínea 

b e acrescenta alínea c ao inciso XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 177 
da Constituição Federal. Senador Edson Lobão. 421 
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REFINARIA 
 
Discurso em defesa da construção de uma Refinaria da Petrobrás no Estado do 

Piauí. Senador Alberto Silva. 334 
 
Apóia o discurso do Senador Alberto Silva em defesa da instalação no Estado do 

Piauí de uma Refinaria da Petrobrás. Aparte ao Senador Alberto Silva. Senador Mão Santa. 336 
 
Parabeniza o Senador Alberto Silva pelo discurso em defesa da construção de 

uma Refinaria da Petrobrás no Estado do Piauí. Aparte ao Senador Alberto Silva. Senador 
Heráclito Fortes. 336 

 
REFORMA AGRÁRIA 

 
Discursa sobre a necessidade de se repensar a questão da Reforma Agrária no 

Brasil. Aparte ao Senador Romero Jucá. Senador Amir Lando. 239 
 
Discurso em defesa de uma Reforma Agrária justa e eficiente. Senador Roberto 

Saturnino. 252 
 
Demonstra preocupação em relação a como a Reforma Agrária será conduzida no 

Brasil. Senador Paulo Octávio. 330 
 
Discurso em defesa de uma Reforma Agrária que não se limite à desapropriação e 

à distribuição de terra, mas também a melhoria dos assentamentos já existentes. Senador 
Valdir Raupp. 398 

 
REGIÃO CENTRO OESTE 

 
Comunica a constituição, no Senado, da Frente Parlamentar do Centro-Oeste, 

formada por 12 Senadores e 41 Deputados, com o objetivo de defender os interesses da 
Região Centro-Oeste. Senador Paulo Octávio. 326 

 
Enaltece as qualidades de Brasília e de todo Centro-Oeste. Senador Paulo 

Octávio. 328 
 
REQUERIMENTO 
 

Requerimento Nº 146, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2° da 
Constituição Federal, combinado com art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que, a Mesa solicite a seguinte informação por escrito, ao Ministério-chefe da Casa 
Civil: Quais as providências que foram adotadas pelo Governo em relação ao uso de veículo 
oficial, de uso exclusivo da Presidência da República, para o transporte de animal doméstico 
para a residência oficial da Granja do Torto, onde se realizava a terceira Reunião Ministerial 
do atual Governo, publicada na capa do jornal O Globo. Senador Antero Paes de Barros. 069 

 
Requerimento Nº 147, de 2003, que requer, nos termos regimentais, e de acordo 

com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pela morte do Juiz Alexandre Martins 
de Castro Filho, de Vitória, ES, assassinado hoje pala manhã, naquela capital. Senador 
Arthur Virgílio. 254 

 
Requerimento Nº 148, de 2003, que requer, nos termos do art. 397, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o comparecimento do Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Senhor Miguel Soldatelli Rossetto, perante o Plenário do Senado Federal, para 
prestar, pessoalmente, informações sobre suas declarações à Revista Veja, Edição nº 1.795, 
de 6 de março de 2003, sob o título “Este Sistema é Feudal”, bem como sobre os recentes 
episódios de invasão de terras e de sedes de Superintendências Regionais do Incra em 
vários pontos do País por integrantes do Movimento dos Sem Terra – MST. Senador: 
Romero Jucá. 255 

 
Requerimento Nº 149, de 2003, que requer nos termos do artigo 216 do 
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Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministério da Integração Nacional, 
para esclarecimento sobre a afirmativa do Senhor Ministro Ciro Gomes, publicada pelo O 
Globo, de que, “a Sudene será” novamente findada “dentro de 60 dias, em outras bases. Já 
a Sudam, que nem o nome vai conservar, só ressuscita depois que todos os seus créditos, a 
maioria suspeitas, forem liquidados”. Senador Romero Jucá. 340 

 
Requerimento Nº 150, de 2003, que requer informações ao Ministro da Justiça, 

Senhor Marcio Thomaz Bastos, para esclarecimento sobre os valores das indenizações 
concedidas aos anistiados políticos e os critérios adotados para julgamento dos processos 
em andamento, informando, também, o montante das indenizações já decididas e o impacto 
causado aos cofres públicos. Senador Romero Jucá. 340 

 
Requerimento Nº 151, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie  encaminhe, no estrito termo do 
prazo constitucional, documentos que comprovem, ou não, se o Estado de Minas Gerais 
cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2002. Senador: João Ribeiro. 340 

 
Requerimento Nº 152, de 2003, que requer nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, inciso I, alínea a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, que ouvida a Mesa Diretora, sejam encaminhados os seguintes 
questionamentos ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. 
Guido Mantega. Senador Sérgio Zambiasi. 341 

 
Requerimento Nº 153, de 2003, que requer nos termos do art. 216, I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, que, por meio de intermédio da Casa Civil da 
Presidência da república, sejam solicitadas ao Ministro da Saúde esclarecimento sobre os 
procedimentos adotados pela Coordenação Nacional de Aids, em vigor a partir deste ano, 
com regras que vêm impedindo o normal repasse de verbas às Secretarias de Saúde dos 
Estados, com prejuízos para os pacientes portadores do HIV, que deixam de receber 
medicamentos e assistência médica. Senador Arthur Virgílio. 341 

 
Requerimento Nº 154, de 2003, que requer nos termos do art. 50, da Constituição 

Federal, combinado com os art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, esclarecimentos sobre 
convênios a ABRAPIA – Associação Brasileira Multi-profissional de Proteção à Infância e 
Adolescência que presta serviço do Disque-Denúncia contra o abuso sexual de crianças e 
adolescentes. Senadora Lúcia Vânia. 341 

 
Requerimento Nº 155, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. 
Secretário Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate á Fome, para que este 
providencie e encaminhe, no estrito termo do prazo constitucional de 30 dias, as seguintes 
informações(com o maior detalhamento possível). Senadora Serys Slhessarenko. 341 

 
Requerimento Nº 156, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie e encaminhe, no estrito termo do 
prazo constitucional de 30 dias, as seguintes informações (com o maior detalhamento 
possível). Senadora Serys Slhessarenko. 341 

 
Requerimento Nº 157, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado a Excelentíssima Sra. 
Ministra de Estado do Meio Ambiente, para que este providencie e encaminhe, no estrito 
termo do prazo constitucional de 30 dias, as seguintes informação. Senadora Serys 
Slhessarenko. 342 

 
Requerimento Nº 158, de 2003, que requer a Vossa Excelência, nos termos do art. 

199 do Regimento Interno, a realização de Sessão Especial, no dia 22 de abril do corrente 
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ano, para homenagear a cidade de Brasília, pela passagem do seu 43º (quadragésimo-
terceiro) aniversário. Senador Paulo Octávio. 356 

 
Requerimento Nº 159, de 2003, que requer, nos termos do art. 160 do Regimento 

Interno, que o tempo reservado aos oradores da Hora do Expediente da Sessão Deliberativa 
Ordinária do dia 22 de abril de 2003, seja destinada à comemoração do aniversário de 
Brasília. Senador Valmir Amaral. 356 

 
Requerimento Nº 160, de 2003, que requer, com fundamento no disposto nos arts. 

160 e 199 do Regimento Interno da Casa, e em estrita observância ao Ato da Mesa do 
Senado Federal nº 1, de 1997, que a destinação da Hora do Expediente da Sessão do dia 7 
de abril do corrente para homenagear a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela 
consecução da Campanha da Fraternidade 2003, cujo tema é “Fraternidade e Pessoas 
Idosas: Vida, dignidade e esperança”. Senador Paulo Paim. 357 

 
Requerimento Nº 161, de 2003, que requer, nos termos do art. 397, I, do 

Regimento Interno, com base no que estabelece o artigo 50 da Constituição Federal, a 
convocação do Exmº Sr. Ministro da Saúde para prestar esclarecimentos e participar de 
debate, no plenário do Senado Federal, acerca dos Planos de Saúde existentes no País. 
Senador Arthur Virgílio. 357 

 
Requerimento Nº 162, de 2003, que requer, nos termos do art. 397, inciso I, do 

Regimento Interno, que seja convocado por este plenário o Ministro Miguel Soldatelli 
Rossetto para prestar informações sobre o trabalho que pretende e que, também, já vem 
desenvolvendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Senador Sibá Machado. 358 

 
Requerimento Nº 163, de 2003, que requer, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Aplauso aos alunos 
pesquisadores Alex Panato e Marcelo Barcelos, e ao professor Ricardo Reis, do Instituto de 
Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em face do prêmio de melhor 
trabalho conceitual no Date 2003 (Design Automation and Test in Europe Conference), um 
dos mais importes eventos de microeletrônica em todo mundo, realizado na Alemanha. 
Senador Sérgio Zambiasi. 358 

 
Requerimento Nº 164, de 2003, que requer, o registro em ATA de voto de 

profundo pesar pelo falecimento do Doutor Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido no 
dia de ontem, 24 de março, em Vila Velha/ES, bem como de apresentação de votos de 
condolência à família, residente na Rua José Alves, 301, Goiabeiras – Vitória-ES, CEP 
29075-080. Senador João Batista Motta. 358 

 
Requerimento Nº 165, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno do Senado Federal que seja consignado Voto de Pesar a Sua Excelência Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho, titular da 5º Vara de Execuções Penais, devido ao seu 
brutal assassinato ocorrido ontem (24/03/2003) em Vila Velha/ES. Senador Gerson Camata. 358 

 
Requerimento Nº 166, de 2003, que requer, com fundamento no art. 336, “II” do 

Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 
2001, cujo parecer favorável foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em sua reunião de 19 do corrente. Senador João Batista Motta. 359 

 
Requerimento Nº 167, de 2003, que requer, nos termos do art. 258, do Regimento 

Interno, tenham tramitação em conjunto os seguintes projetos: Projeto de Lei do Senado nº 
66, de 2003 e Câmara nº 92, de 2001. Senador José Sarney. 359 

 
Requerimento Nº 168, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o adiamento 

da votação da PEC nº 2, de 2002, constante do item I da Pauta, a fim de que seja feita na 
Sessão de 27 de março. Senador Tião Viana. 361 

 
Requerimento Nº 169, de 2003, que requer, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 

do requerimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 168, de 2003. 
Senador Tião Viana. 364 
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Requerimento Nº 170, de 2003, que requer, nos termos do art. 287 do Regimento 

Interno, a votação, em globo, do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, naquela Casa), de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que dispõe sobre o controle do uso da talidomida. Senador Mozarildo Cavalcanti. 372 

 
Requerimento Nº 171, de 2003, que requer , nos termos do art. 321 do Regimento 

Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata discussão e votação da redação 
final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 
1999(nº 1.641/99, naquela Casa), de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o 
controle do uso da talidomida. Senador Mozarildo Cavalcanti. 384 

 
Requerimento Nº 172, de 2003, que requer nos termos do art. 216 do Regimento 

Interno do Senado Federal, informações ao Ministério da Saúde, para esclarecimento sobre 
a afirmativa publicada pela Folha de São Paulo, a respeito do pagamento efetuado à Fence, 
empresa contratada para serviço de contra-espionagem, no valor de R$ 56 mil, neste ano de 
2003. Senador Romero Jucá. 445 

 
Requerimento Nº 173, de 2003, que requer a Vossa Excelência, com base no art. 

50, § 2º da Constituição Federal e nos termos dos arts. 215, I, a e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja solicitado, do Ministério de Estado de Saúde, Sr. Humberto Costa, 
os devidos esclarecimento sobre a interpretação e os procedimentos adotados pela nova 
Administração daquele Ministério quanto às transferências para o setor saúde, de acordo 
com o que define a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Senador Antonio Carlos 
Valadares. 445 

 
Requerimento Nº 174, de 2003, que requer que a Mesa encaminhe ao Ministro-

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, pedido de informações ao Ministro 
Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, com esclarecimentos sobre a 
veiculação da campanha publicitária sobre o programa governamental denominado Fome 
Zero, assinalando se há custos e, em caso positivo, discriminar eventuais custos para essa 
campanha publicitária. Senador Arthur Virgílio. 448 

 
Requerimento Nº 175, de 2003, que requer nos termos dos artigos 218, 219 e 221, 

do Regimento Interno, as seguintes homenagens pelo falecimento de Adauto Ferreira da 
Rocha. Senador Fernando Bezerra. 450 

 
Requerimento Nº 176, de 2003, que requer nos termos do art. 315, combinado 

com o inciso III do art.  279 do Regimento Interno, o adiantamento da votação do PEC nº 38, 
de 1999, a fim de ser feita na sessão de 7 de maio de 2003. Senador Mozarildo Cavalcanti. 458 

 
Requerimento Nº 177, de 2003, que requer, nos termos do inciso III do art. 279 do 

Regimento Interno, o adiantamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 66/2000, 
constante do item 11 da Pauta, a fim de que seja na Sessão do dia 7 de maio vindouro. 
Senador Tião Viana. 465 

 
Requerimento Nº 178, de 2003, que requer, nos termos do inciso I do art. 279 do 

Regimento Interno, o adiantamento da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 31/99, que 
Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Leiloeiro Público Oficiais, dispõem 
sobre regulamentação da profissão de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências, 
constante do item 15 da Pauta, a fim de que seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre a constitucionalidade e juridicidade da matéria. Senador Tião Viana. 465 

 
Requerimento Nº 179, de 2003, que requer, nos termos do art. 315, combinado 

com o inciso III do art. 279 do Regimento Interno, o adiantamento da votação do Projeto de 
Resolução nº 5, de 2001, a fim de ser feita na sessão de 7 maio. Senador Tião Viana. 466 

 
Comunica sobre o requerimento de informação dirigido ao Ministro da Fazenda 

sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, exercício de 2002, por parte do 
Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Suplicy. 466 
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RODOVIA 
 
Discursa sobre a necessidade de recuperação das estradas no Estado do Mato 

Grosso. Senadora Serys Slhessarenko. 089 
 
Discursa sobre a necessidade de recuperação da rodovia BR-156, estrada federal 

que liga Macapá ao Oiapoque. Senador João Capiberibe. 093 
 
Pede a recuperação das estradas no Estado de Rondônia através de recursos 

oriundos da Cide. Senador Valdir Raupp. 099 
 
Elogia o discurso do Senador Valdir Raupp em defesa da recuperação das 

estradas nacionais com recursos da CIDE. Aparte ao Senador Valdir Raupp. Senador Mão 
Santa. 100 

 
RONDÔNIA 

 
Parabeniza o Senador Amir Lando, pela sua luta travada em defesa dos 

servidores do Estado de Rondônia. Aparte ao Senador Amir Lando. Senador Valdir Raupp. 233 
 

SALÁRIO MÍNIMO 
 
Propõe a votação de teto e subteto salarial para equilibrar a folha de pagamento 

no Setor Público. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. Senador Mão Santa. 106 
 
Defende em seu discurso a Reforma Tributária e da Previdência, a recuperação do 

salário mínimo e projetos que visam o desenvolvimento e investimento de infra-estrutura no 
País. Senador Aloizio Mercadante. 107 

 
SAÚDE 

 
Solicita ao Governo Federal uma ação permanente do Ministério da Saúde no 

controle da hepatite por vírus tipo A, principalmente nas áreas mais carentes do País. 
Senador Valmir Amaral. 400 

 
SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Elogia o Senador Romeu Tuma pelo seu trabalho em pró da segurança no País. 

Aparte ao Senador Magno Malta. Senador Mão Santa. 490 
 

(SUDENE) 
 
Discurso de elogio a Sudene, órgão que fez muito pelo Nordeste. Aparte ao 

Senador Aloizio Mercadante. Senador Mão Santa. 406 
 

(TCU) 
 
Registro das atividades referentes ao quarto trimestre de 2002 do Tribunal de 

Contas da União – TCU. Senador Romero Jucá. 117 
 

TELEVISÃO 
 
Informa sobre a estréia de uma nova série televisiva produzida pela Rede Brasil 

Sul de Comunicação – RBS TV, sobre os grandes eventos históricos que marcaram a vida 
dos gaúchos. Senador Pedro Simon. 118 

 
TERRENO DE MARINHA 

 
Solicita que a Presidência venha agendar a inclusão em Ordem do Dia da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 40/99, na qual extingue o instituto dos terrenos de 
marinha, cujo primeiro subscrito foi o senador Paulo Hartung. Senador João Batista Motta. 072 
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Destaca a importância do projeto de venda de terrenos de marinha. Senador 

Romero Jucá. 072 
 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃO 
 
Discursa sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2002, que proíbe inversão de 

ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de 
Transplantes, se houver leito disponível em qualquer unidade hospitalar acessível. Senador 
Tião Viana. 374 

 
Apóia o Senador Tião Viana em seu discurso sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 

34, de 2002. Senador Eduardo Suplicy. 374 
 

TRANSPORTE 
 
Discursa sobre a matéria publicada nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo 

sobre o transporte de animal doméstico em veículo oficial de uso exclusivo da Presidência 
da República. Senador Antero Paes de Barros. 097 

 
Rebate as críticas do Senador Antero Paes de Barros sobre comentário feito a 

respeito da matéria publicada nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo sobre o 
transporte de animal doméstico em veículo oficial da Presidência. Senador Aloizio 
Mercadante. 101 

 
TURISMO 

 
Agradece ao Ministro do Turismo, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto pelo 

empenho em ampliar o turismo no Estado do Piauí. Senador Mão Santa. 108 
 
Parabeniza o discurso do Senador Mão Santa sobre o Turismo no Estado do 

Piauí. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Heráclito Fortes. 109 
 



Ata da 22ª Ses são Não De liberativa,
em 21 de mar ço de 2003

1ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 52ª Le gislatura

Presidência dos Srs. Alber to Sil va e He ráclito For tes, da Serys Slhes sarenko
e dos Srs. Re ginaldo Du arte e Mão San ta

(Inicia-se a sessão às 9 ho ras)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko)
– Ha vendo nú mero re gimental, de claro aber ta a
sessão.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos os nos sos
trabalhos.

O Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador Siba
Machado, pro cederá à le itura do Expe diente.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 34, DE 2003

Apro va o ato que ou torga con ces-
são Fun daçao Uni versidade de Pas so
Fundo para exe cutar ser viço de ra dio-

difusão de sons e ima gens na ci dade
de Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se re fere o
Decreto s/nº, de 24 de ou tubro de 2001, que ou tor-
ga con cessão à Fun dação Universidade de Pas so
Fundo para exe cutar, por quin ze anos, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão de sons
e ima gens, com fins ex clusivamente edu cativos,
na ci dade de Pas so Fun do, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

Senhores Membros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado com o
§ 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub meto
à apre ciação de Vos sas Excelências, acom panha-
do de Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de
Estado das Co municações, o ato cons tante de 24
de ou tubro de 2001, que “Ou torga con cessão às
entidades que men ciona, para exe cutar ser viço de
radiodifusão, com fins ex clusivamente edu cativos,
e dá ou tras pro videncias”. As en tidades men ciona-
das são as se guintes:
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PARECER Nº 195/2001

REFERÊNCIA: Processo nº 53790.000488/00

INTERESSADA: Fundação Uni versidade de Pas so
Fundo

ASSUNTO: Outorga de ser viço de ra diodifusão.

EMENTA:  – Independe de edi tal a ou torga para
serviço de ra diodifusão com fins ex clusivamente
educativos.
– Aten dimento das exi gências es tabelecidas no Re-
gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão e na Por -
taria Interministerial nº 651/99.

CONCLUSÃO Pelo de ferimento.

I – Os Fa tos

A Fun dação Uni versidade de Pas so Fun do, com 
sede na ci dade de Pas so Fun do, Estado do Rio Gran -
de do Sul, re quer lhe seja ou torgada con cessão para
executar o ser viço de ra diodifusão de sons e ima-
gens, com fins ex clusivamente edu cativos, na quela
cidade, me diante a uti lização do ca nal 4 E, previsto no 
Plano Bá sico de Dis tribuição de Ca nais do re ferido
serviço.

2. Tra ta-se de fundação de di reito pri vado, sem
fins lu crativos, com au tonomia pa trimonial, ad minis-
trativa e fi nanceira, cujo ob jetivo prin cipal é pro mover,
mediante con cessão ou per missão, pro gramas in for-
mativos, cul turais e re creativos por te levisão, rá dio e
outros me ios de co municação.

3. Para aten der aos re quisitos es tabelecidos
pela le gislação de ra diodifusão, a en tidade apre sen-
tou toda a do cumentação pertinente.

4. A es critura pú blica com o es tatuto so cial da 
entidade en contra-se de vidamente ma triculada no
Registro Ci vil de Pes soas Ju rídicas, Li vro “A – 3,
sob o nº 413, em 28 de ju nho de 1967, na ci dade de 
Passo Fun do, Rio Gran de do Sul, aten dendo a to -
dos os re quisitos dis postos no Có digo Ci vil Bra sile-
iro e na le gislação es pecífica de ra diodifusão.

5. O car go de Di retor Pre sidente, que terá man -
dato de dois anos, con forme art. 6º, § 2º, do Esta tuto,
está ocu pado pelo Sr. Pa ulo Adil Fe renci, ca bendo a
ele re presentação ati va e pas siva da Fun dação, nos
atos de sua ad ministração.

6. Estão pre vistos também os car gos de Di retor
Primeiro Vice-Pre sidente, ocu pado pela Srª Rosa
Maria Lo catelli Ka lil, de Di retor Se gundo Vice-Pre si-
dente, ocu pado pelo Sr. Luiz Car los Man zato, de Di -
retor Te soureiro, ocu pado pelo Sr. Adro aldo Ba seg-
gio Mall mann e de Di retor Se cretário, ocupado pelo
Sr. Jo carly Pa trocínio de Sou za.

II – Do Mé rito

7. A ou torga de per missão, con cessão e au tori-
zação para exe cutar ser viços de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens está ad mitida na Cons tituição
Federal (art. 21, in ciso XII, alí nea a).

8. É tam bém a Carta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Executivo com petência para ou -
torgar con cessão, permissão e au torização para o re -
ferido ser viço, ao tempo em que con diciona a efi cácia
do cor respondente ato à de liberação do Con gresso
Nacional.

9. O Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou -
tubro de 1963, em seu art. 13, com a re dação que
lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de zem-
bro de 1996, pu blicado no DOU de 26 sub seqüente,
dispensa a pu blicação de edi tal para a ou torga de
serviço de ra diodifusão com fins ex clusivamente
educativos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pensável a li citação para

outorga para exe cução de Serviços de
Radiodifusão com fins ex clusivamente
educativos.”

10. A do cumentação instrutória con cernente à
entidade e aos seus di retores está em or dem. A en -
tidade en caminhou a de claração pre vista na Por taria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
cada no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de ferimento da ou torga pre tendida não
implicará des cumprimento dos li mites fi xados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quan to aos di retores, con forme
declaração firmada por eles e jun tada à fl. 423 dos
presentes au tos.
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III – Con clusão

Estando o pro cesso de vidamente ins truído,
em con formidade com os dis positivos le gais que
regem os serviços de ra diodifusão, con cluo pelo
deferimento do pe dido, su gerindo que os au tos se -
jam en caminhados ao Di retor do De partamento de
Outorga de Ser viços de Ra diodifusão para pros se-
guimento.

O ato de ou torga dar-se-á por de creto pre siden-
cial, em ra zão de se tra tar do serviço de ra di odifusão
de sons e ima gens, con forme dis põe a le gislação es -
pecífica.

Posteriormente à de cisão da ou torga, o pro ces-
so de verá ser en caminhado ao Con gresso Na cional,
onde o ato de ou torga será apre ciado, conforme dis -
põe a Cons tituição Fe deral (art. 223).

É o pa recer sub-censura

Brasília, 3 de se tembro de 2001. – Fernando
Sampaio Net to, Asses sor Ju rídico.

De acor do. À con sideração do Sr. Di re-
tor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão.

Brasília, 3 de se tembro de 2001. – Napoleão
Valadares, Co ordenador-Geral de Ou torga.

À Con sideração do Sr. Se cretário de
Serviços de Ra diodifusão.

Brasília, 24 de se tembro de 2001. – Antonio
Carlos Tar delli, Di retor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão de 2001.

Encaminhem-se os au tos à dou ta Con -
sultoria Ju rídica, para pros seguimento.

Brasília, 6 de se tembro de 2001. – Paulo Me ni-
cucci, Se cretário de Ser viços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 35, DE 2003

(Nº 1.794/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato ,que au toriza a So cie-
dade Ra diodifusão Co munitária Li toral
FM a exe cutar serviço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de São José do
Norte, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 434, de 3 de agos to de 2000, que au toriza a
Sociedade Rá dio Di fusão Co munitária Li toral FM a
executar, por três anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade de São 
José do Nor te, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.279, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com bina-

do com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe de-
ral, sub meto à apre ciação de Vos sas Exce lências,
acompanhadas de Expo sições de Mo tivos do Se -
nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, au to-
rizações para exe cutar, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade ser viços de ra diodifu-
são co munitária, con forme os se guintes atos e en -
tidades:

1 – Por taria nº 428, de 3 de agos to de 2000 –
Associação da Rá dio Co munitária Rio Man so FM, na
cidade de Novo São Jo aquim – MT;

2 – Por taria nº 434, de 3 de agos to de 2000 –
Sociedade Rá dio Di fusão Co munitária Li toral FM, na
cidade de São José do Nor te – RS;

3 – Por taria nº 629, de 5 de ou tubro de 2000 –
Associação Co munitária de Rá dio FM Cus to Re-
dentor Áu dio e Ví deo na ci dade de Ita peruna – RJ;

4 – Por taria nº 657, de 19 de ou tubro de 2000
– Fun dação Ju racy Mar den na ci dade de Itam bé –
BA.

5 – Por taria nº 706, de 14 de no vembro de 2000
– Asso ciação Co munitária Ter ra de Ge tulina, na ci da-
de de Ge tulina – SP;
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6 – Por taria nº 764, de 12 de de zembro de 2000
– Asso ciação Mo vimento Co munitário Rá dio Nos sa
Terra FM, na ci dade de Ana lândia – SP;

7 – Por taria nº 767, de 12 de de zembro de 2000
– Asso ciação Co munitária Be neficente dos Mo rado-
res do Mu nicípio de Aba eté na ci dade de Aba eté –
MG;

8 – Por taria nº 769, de 12 de de zembro de 2000
– Co munidade Re novar “CR”, na ci dade de La-
vras-MC;

9 – Por taria nº 770, de 14 de de zembro de 2000
– Asso ciação Co munitária de Ação So cial, Cul tural e
de Co municação – ACASCC, na ci dade de For miga –
MG; e

10 – Por taria nº 394, de 27 de ju lho de 2001 –
Rádio Gru po Co nesul, na ci dade de San tana do Li -
vramento – RS.

Brasília, 22 de no vembro de 2001. – Fer nando
Henrique Car doso.

MC Nº 181 EM 

Brasília, 27 de mar ço de 2001

Excelentíssimo Se nhor Presidente da Re públi-
ca,Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou tor-
ga de au torização e res pectiva do cumentação para
que a en tidade de nominada So ciedade Rá dio Di fu-
são Co munitária Li toral FM, co munitária, em con for-
midade com o caput do art. 223, da Cons tituição e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. Re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua inscrição para pres tar o ser-
viço. cuja do cumentação in clui ma nifestação de
apoio da co munidade, numa de monstração de re-
ceptividade da fi losofia de cri ação des se bra ço da
radiodifusão, de ma neira a in centivar o de senvolvi-
mento e a se dimentação da cul tura ge ral das lo cali-
dades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, pro cesso edu cacional, so cial e
cultural mas, tam bém, ser vem de elo à in tegração de
informações be néficas em to dos os seg mentos, e a
todos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, constatando
a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito, o que 
se con clui da do cumentação de ori gem, consubstancia-
da nos au tos do Pro cesso nº 53790.001082/98, que ora 
faço acom panhar, com a fi nalidade de sub sidiar os tra -
balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos cons ti-
tucionais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto
do pre sente pro cesso, passara a pro duzir efe itos
legais so mente após de liberação do Con gresso
Nacional, a teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição
FederaL

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 434, DE 3 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o de cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53790.001082/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a So ciedade Rá dio Di fusão Co -
munitária Li toral FM., com sede na Ave nida Pre siden-
te Ge túlio Var gas, s/n, na ci dade São José do Nor te,
Estado do Rio Gran de do Sul, a exe cutar ser viço de
radiodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.812, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentas e nor mas complementares.

Art 3º A en tidade fica au torizada a ope rar
com o sis tema ir radiante lo calizado nas co ordena-
das ge ográficas com la titude em 32°00’21”S e lon -
gitude em 52°02’27’W, uti lizando a fre qüência de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos
legais após de liberação do Con gresso Na cional,
nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons tituição,
devendo a en tidade ini ciar a exe cução do ser viço
no pra zo de seis me ses a con tar da data de pu bli-
cação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação, re vogada a Por taria nº 434, de 3 de
agosto de 2000. – Pimenta da Ve iga.

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  22 04277MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL6 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



04278 Sábado  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003    7ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     7ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado  22 04279MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL8 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL8     



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 36, DE 2003

(Nº 1.797/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação de Ami gos Mo radores do Ba irro
Centro – “AMICENTRO” a exe cutar servi-
ço de ra diodifusão co munitária na ci dade
de Sal to do Ja cuí, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 501, de 24 de agos to de 2001, que au toriza a
Associação de Ami gos Mo radores do Ba irro Cen tro
–“AMICENTRO” a exe cutar, por três anos, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de Sal to do Ja cuí, Esta do do Rio Gran de do 
Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.284, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de
exclusividade, serviços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 497, de 24 de agos to de 2001 –
Associação dos Co municadores em Edu cação Ambi -
ental de Ron dônia – ACEARON, na ci dade de Ma cha-
dinho D’Oeste-RO;

2 – Por taria nº 498, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária e Eco lógica de Ouro Pre to
(ACEOP), na ci dade de Ouro Pre to-MG;

3 – Por taria nº 500, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Cul tural Nova Pal ma, na ci dade de Nova
Palma-RS;

4 – Por taria nº 501, de 24 de agos to de 2001 –
Associação de Ami gos Mo radores do Ba irro Cen tro –
“AMICENTRO”. na ci dade de Sal to do Ja cuí-RS;

5 – Por taria nº 502, de 24 de agos to de 2001 –
COMEV, Rá dio Co munitária Cul tura FM, na ci dade de 
Cabixi-RO;

6 – Por taria nº 503, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão Var ginhen-
se, na ci dade de Var ginha-MG;

7 – Por taria nº 504, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Bo avistense para o De senvolvimento
Cultural Co munitário, na ci dade de Boa Vis ta do Ra -
mos-AM;

8 – Por taria nº 506, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
Nova Espe rança, na ci dade de Cipó-BA;

9 – Por taria nº 508, de 24 de agos to de 2001 –
Associação dos Re presentantes dos Po voados do
Município de Espe rantinópolis – MA; na ci dade de
Esperantinópolis-MA;

10 – Por taria nº 510, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Cul tural Ami gos de Do res de Campos –
ASCAD, na ci dade de Do res de Cam pos-MG; e

11 – Por taria nº 511, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Cul tural Ra diodifusão de
Carvalho de Bri to, na ci dade de Sa bará-MG.

Brasília, 27 de no vembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 631 EM

Brasília, 19 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re públi-
ca,Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou tor-
ga de au torização e res pectiva do cumentação para
que a en tidade Asso ciação dos Ami gos Mo radores do 
Bairro Cen tro – “AMICENTRO”¹, na ci dade de Sal to
do Ja cuí Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plore o ser -
viço de ra diodifusão co munitária, em conformidade
com o ca put do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi-
losofia de criação des se bra ço da ra diodifusão, de ma-
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per -
mitem que as en tidades tra balhem em conjunto com a
comunidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacio-
nal, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem de elo à in-
tegração de in formações be néficas em to dos os se gui-
mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada. cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
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nº 53790.001623/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 501, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições. considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53790.001623198, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação de Ami gos Mo ra-
dores do Ba irro Cen tro – “AMICENTRO” com sede na
Rua Dr. Ader bal Schne ider, nº 31, Cen tro, na ci dade
de Sal to do Ja cuí, Esta do do Rio Gran de do Sul, a
executar ser viço de ra diodifusão co munitária, peio
prazo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 29°05’17”S e lon gi tude em
53°12’49”W, utilizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 264/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.790.001.623/98, de
16-12-1998

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária

INTERESSADO: Asso ciação de Ami gos Mo radores
do Ba irro Cen tro – AMICENTRO, lo calidade de Sal to
do Ja cuí, Estado do Rio Gran de do Sul

I – Intro dução

A Asso ciação de Ami gos Mo radores do Ba irro
Centro – AMICENTRO, ins crita no CNPJ sob o nú me-

ro 02.866.538/0001-09, Esta do do Rio Gran de do Sul, 
com sede na Rua Dr. Ader bal Schne ider, nº 31, Ci da-
de de Sal to do Ja cuí, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de
Estado das Co municações, por meio de re querimento
datado de de zembro de 1998, subs crito por re presen-
tante le gal, de monstrando in teresse na ex ploração do 
Serviço de Ra diodifusão Co munitária, na lo calidade
que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12 do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998, e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
02/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 02/98) está con tida nos au tos, cor respondendo ao 
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di ri-

gentes
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– de clarações e com provantes re lati-
vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
emface dos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 5 a 92 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua Nos sa Se nhora dos
Navegantes, s/nº , Ci dade de Sal to do Ja cuí, Estado
do Rio Gran de do Sul, de co ordenadas ge ográficas
em 29°05’17”S de la titude e 53°12’49”W de lon gitude,
consoantes aos da dos constantes no avi so no DOU
de 18-31999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 39, de nominado Ro teiro de Aná li-
se Téc nica de Rad Com”. Pos teriormente, foi in dicado
o real en dereço, que após ana lisado, foi ace ito pelo
engenheiro res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, instruções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
de com provante de re gistro da Ata de Cons tituição,
Ata de Ele ição dos atu ais di rigentes da Enti dade,
documentos de acor do com o su bitem 6.7, inciso III
da Nor ma nº 2/98, al teração es tatutária, comprovan-
te de vá lida exis tência das en tidades que ma nifesta-
ram apo io à ini ciativa da re querente, de claração do
endereço da sede da en tidade, có pia do CNPJ da
entidade, bem como do su bitem 6.11 (Pro jeto Téc ni-
co) e ade quação do mes mo à Nor ma nº 2/98 (fls. 42 
a 92).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 86, fir mado
pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumidas
as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e 

de lo calização do trans missor, sis tema ir radi-
ante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 93 e 94.

15. È o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
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– nome
Associação de Ami gos Mo radores do Ba irro Cen tro
– AMICENTRO.

– qua dro di retivo
Presidente: Wan derlei Mu ratt
Vice-presidente: João Enio Car valho Hen -
ning
1ª Se cretária: Ná dia Hud son
2º Se cretário: Dá rio Rene Wend ler
1º Te soureira: Isa bel Pe loschi
2º Te soureiro: Cris tiano Ro drigues
 – localização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio
Rua Nos sa Se nhora dos Na vegantes, nº 50, Cen tro,
Cidade de Sal to do Ja cuí, Esta do do Rio Gran de do
Sul;
 – co ordenadas ge ográficas
29°05’17”S de La titude e 53°12’49”W de Lon gi tude,
correspondentes aos da dos constantes no For mulário
de Infor mações Téc nicas”, fl. 86, e “Ro teiro de Aná lise
de Insta lação da Esta ção de RADCOM”, fls. 93 e 94,
que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação de
Amigos Mo radores do Ba irro Cen tro – AMICENTRO,
no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au toriza-
ção para a ex ploração do ser viço de ra di odifusão
comunitária, na lo calidade pre tendida, den tro das
condições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistrativo
nº 53.790.001.623/98, de 16 de de zembro de 1998.

Brasília, 10 de agos to de 2001. – Adriana Cos -
ta, Relator da con clusão Ju rídica; Neide Apa recida
da Sil va, Re lator da con clusão Téc nica.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 37, DE 2003

(Nº 1.823/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Fun da-
ção Edu cativa João Pa ulo II de Pi rassu-
nunga a exe cutar ser viço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de Pi rassununga,
Estado de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 668, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Fun dação Educativa João Pa ulo II de Pi rassununga
a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex clusivida-

de, ser viço de ra diodifusão co munitária na ci dade de
Pirassununga, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 93, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1  – Por taria nº 655, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Cul tural Mel gassense, na ci dade de Ba -
rão de Mel gaço – MT:

2 – Por taria nº 657, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária dos Mo radores dos Ba irros
Teixeirinha e Centro de Te ixeira de Fre iras, na ci dade
de Te ixeira de Fre itas – BA:

3 – Por taria nº 659, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Cul tural Co munitária Ciên cia de Aná po-
lis, na ci dade de Aná polis – GO;

4 – Por taria  660, de 14 de no vembro de 2001 –
Abrigo Luz do Ama nhã, na ci dade de Ita jaí – SC;

5 – Por taria nº 662, de 14 de no vembro de
2001– Asso ciação Co munitária Alternativa, na ci dade
de lta maraju – BA;

6 – Por taria nº 663, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Pe. Lino Beal na ci dade de Pa ranacitv –
PR:

7 – Por taria nº 664, de 14 de no vembro de 2001
– .Asso ciação Assis tencial Rio de Con tas. na ci dade
de Je quié – BA:

8 – Por taria nº 668, de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Edu cativa João Pa ulo II de Pi rassunun-
ga-SP, na ci dade de Pi rassununga – SP;

9 – Por taria nº 669, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária De senvolvimento Artís tico
Cultural Infor mativo e So cial de Mi rassol D’Oeste, na
cidade de Mi rassol D’Oeste – MT;

10 – Por taria nº 670, de 14 de no vembro de
2001 – Cen tro So cial Pi edadense de Co municação,
na ci dade de Pi edade dos Ge rais – MG; e

11 – Por taria nº 684, de 14 de no vembro de
2001 – Asso ciação Cul tural Co munitária Jo anopolen-
se, na ci dade de Jo anópolis – SP.

Brasília, 14 de fe vereiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso
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MC Nº 795 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Fun dação Educativa João Pa ulo II de
Pirassununga – SP, na ci dade de Pi rassununga, Esta -
do de São Pa ulo, ex plore o ser viço de ra di odifusão
comunitária, em con formidade com o caput do art.
223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vere-
iro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural, mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53830.001731/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

 PORTARIA Nº 668, 
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Estado das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de

1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.001731/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Fun dação Edu cativa João Pa -
ulo II de Pi rassununga – SP, com sede na Rua 13 de
Maio, nº 1.458, Cen tro, na ci dade de Pi rassununga,
Estado de São Pa ulo, a executar serviço de ra diodifu-
são co munitária, pelo pra zo de três anos, sem di reito
de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 22º00’11”S e lon gitude em
47º25’19”W, utilizando a fre qüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 391/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.830.001.731/98 de
20-8-1998.
OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Fun dação Educativa João Pa ulo II
de Pi rassununga – SP, lo calidade de Pi rassununga,
Estado de São Pa ulo.

I – Intro dução

1. A Fun dação Educativa João Pa ulo II de Pi ras-
sununga – SP, ins crita no CNPJ sob o nú mero
02.488.423/0001-28, Esta do de São Pa ulo, com sede 
na Rua 13 de Maio, nº 1458, Cen tro, Ci dade de Pi ras-
sununga, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do das 
Comunicações, por meio de re querimento da tado de
19-8-1998, subs crito por re presentante le gal, de-
monstrando in teresse na ex ploração do Ser viço de
Radiodifusão Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
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artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha nº 1, bem como a do cumentação
apresentada, re latando toda a ins trução do pre sente
processo ad ministrativo, em con formidade com a le-
gislação, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Re gulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co muni-
tária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

 – Esta tuto So cial;
 – ata de cons tituição e ele ição de di ri-

gentes;
 – de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

 – ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

 – plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sis tema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

 – in formações com plementares de di -
rigentes da en tidade, como de claração de
residência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 11 a 243 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• informações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua 13 de Maio, nº 2165, Ci -
dade de Pi rassununga, Esta do de São Pa ulo, de co -
ordenadas ge ográficas em 22°00’11”S de la titude e
47°25’19”W de lon gitude, con soantes aos da dos
constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 118 a 121, de nominado de “Ro -
teiro de Aná lise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Por meio dos ofí cios nºs 1.716/99, da tado
de 8-5-1999 (fl. 127), bem como 2.548/00, da tado de 
13-6-2000 (fl. 133), in formou-se a Enti dade acer ca
do in deferimento do ple ito. A Entidade en caminhou
pedido de re consideração (fls. 136 a 138), ane xando
documentos para a com provação de suas ale ga-
ções. Ocor re que di ante de nova aná lise dos au tos
e, con siderando que a re querente foi a úni ca in teres-
sada na lo calidade, a de cisão que pro moveu o ar-
quivamento do pro cesso foi re considerada, se guin-
do-se di ligências para apre sentação da do cumenta-
ção elen cada no su bitem 6.11 (Pro jeto Téc nico) e
6.7, in cisos II, III, IV, V, VIII e XI da Nor ma nº 2/98,
cópia do CNPJ da Enti dade, de claração do en dere-
ço da sede da Enti dade, pro curação para que o Pre -
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sidente da Enti dade pos sa re presentá-la, de claração
de acor do com o su bitem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 da
Norma nº 2/98, bem como da plan ta de ar ruamento
(fls. 153 a 243).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 159 e 160,
firmado pelo en genheiro res ponsável onde es tão re -
sumidas as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e 

de lo calização do trans missor, sis tema ir radi-
ante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com indicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 202 e 203.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu requerimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome

Fundação Edu cativa João Pa ulo II de Pi rassunun-
ga-SP.

– qua dro di retivo
Presidente: Car los Fer nando Ament
Vice-Presidente:    Mar co Antô nio de Oli veira Go besso
1º Se cretário:   Mar co Antô nio Ma rafon
2º Se cretário:                      Valdir Alves
1º Te soureiro:                 José Mon tanari
2ª Te soureira:          Lú cia Már cia Martins P. de Lima

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio
Rua 13 de Maio, nº 2165, Cen tro, Ci dade de Pi ras-
sununga, Esta do de São Pa ulo;

– co ordenadas ge ográficas
22º00’11”S de la titude e 47º25’19”W de lon gitude,
correspondentes aos da dos cons tantes no “For mu-
lário de Infor mações Técnicas”, fls. 159 e 160 e “Ro -
teiro de Aná lise de Insta lação da Estação de
RADCOM”, fls. 202 e 203, que se re fere à lo caliza-
ção da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Fun dação Edu cati-
va João Pa ulo II de Pi rassununga-SP, no sen tido de
conceder-lhe a Ou torga de Au torização para a ex-
ploração do ser viço de ra diodifusão co munitária, na
localidade pre tendida, den tro das con dições cir cuns-
critas no Pro cesso Admi nistrativo nº
53.830.001.731/98, de 20-8-1998.

Brasília, 29 de ou tubro de 2001. – Adri ana Cos -
ta,  Re lator da Con clusão ju rídica, Adri ana Re sende
A. Ra belo, Re lator da Con clusão Téc nica

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 30 de ou tubro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Coordenador Ge ral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 1º de no vembro de 2001. – Antônio

Carlos Tar deli, Diretor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão

Aprovo o Re latório nº
391/2001/DOSR/SSR/MC.

Encaminhe-se à Con sultoria Ju rídica
para exa me e pa recer.

Brasília, 1º de no vembro de 2001. – Antonio
Carlos Tar deli, Secretário de Ser viços de Ra diodifu-
são, Inte rino.

(À Co missão de Edu cação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 38, DE 2003

(Nº 1.876/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Bem Vi ver a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária na
cidade de San to Antô nio do Içá, Esta do
do Ama zonas.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 458, de 22 de agos to de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária Bem Vi ver a exe cutar, por
três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de San to Antô nio do 
Içá, Esta do do Ama zonas.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.451, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 456, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de De senvolvimento Artís ti-
co, Cul tural, Infor mativo e So cial de Cam pos de Jú-
lio/MT, na ci dade de Cam pos de Jú lio – MT;

2 – Por taria nº 457, de 22 de agos to de 2001 –
Associação de Co municação e Cul tura de Bom Jar -
dim de Go iás – ASCOBOM, na ci dade de Bom Jar dim
de Go iás – CO;

3 – Portaria nº 458, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Bem Vi ver, na ci dade de
Santo Antô nio do Icá – AM;

4 – Por taria nº 461, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Co municação Ca pelense,
na ci dade de Ca pela – AL;

5 – Por taria nº 462, de 22 de agos to de 2001 –
Associação de Pais e Pro fessores, na ci dade de São
José – SC;

6 – Por taria nº 467, de 22 de agos to de 2001 –
ASVIP – Asso ciação de De senvolvimento Co munitá-
rio do Ba irro São Vi cente de Pa ula, na ci dade de São
Gotardo – MG;

7 – Por taria nº 468, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária dos Mo radores do Estre ito –
MA, na ci dade de Estre ito – MA;

8 – Por taria nº 481, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Cul tural Co munitária Esta ção de Franco
da Ro cha, na ci dade de Fran co da Ro cha – SP;

9 – Por taria nº 487, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária do Sí tio His tórico de Olin da,
na ci dade de Olin da – PE; e

10 – Por taria nº 488, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Be neficente Artís tica e Cul -
tural de Co romandel – MG – ASCOBEN, na ci dade de 
Coromandel – MG.

Brasília, 27 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 582 EM

Brasília, 28 de se tembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou tor-

ga de au torização e res pectiva do cumentação para que
a en tidade de nominada Asso ciação Co munitária Bem
Viver, na ci dade de San to Antô nio do Içá, Esta do do
Amazonas ex plore o ser viço de ra diodifusão co munitá-
ria, em con for midade com o caput do art. 222 da Cons ti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço, cuja
documentação in clui ma nifestação de apo io da co muni-
dade, numa de monstração de re ceptividade da fi losofia
de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma neira a in -
centivar o de senvolvimento e a se dimentação da cul tura
geral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciativa
comandada por Vossa Exce lência, es sas ações per mi-
tem que as en tidades tra balhem em con junto com a co -
munidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacional,
social e cul tural mas, tam bém, ser vem de elo à in tegra-
ção de in formações be néficas em to dos os segmentos, e 
a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatando a
inexistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito, o que se 
conclui da do cumentação de ori gem, con substanciada
nos au tos do Pro cesso Admi nis trativo nº
53630.000230/99, que ora faço acom panhar, com a
finalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 222 da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.
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PORTARIA Nº 458, DE 22 DE ACOSTO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53630.000230/99, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária Bem
Viver, com sede na Rua São Sal vador, nº 970, na ci -
dade de San to Antô nio do Içá, Esta do do Ama zonas,
a exe cutar ser viço de ra diodifusão co munitária, pelo
prazo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1993, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 03°06’05”S e lon gi tude em
67°56’23”W, utilizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga

RELATÓRIO Nº 237/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Processo nº 53630000230/99, de
8-7-99.
OBJETO: Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Associação Co munitária Bem Vi-
ver, lo calidade de San to Antô nio do Içá, Esta do do
Amazonas.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária Bem Vi ver, inscrita
no CGC/MF ou CNPJ sob o nú mero
03.234.300/0001-23, no Esta do do Ama zonas, com
sede na Rua São Sal vador nº 970, ci dade de San to
Antônio do Içá – AM, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de
Estado das Co municações, por meio de re querimento
datado de 5 de ju lho de 1999, subs crito por re presen-
tante le gal, de monstrando in teresse na ex ploração do 
Serviço de Ra diodifusão Co munitária, na lo calidade
que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União — DOU,

de 17 de de zembro de 1999, Se ção 3, que con templa
localidade onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

•atos cons titutivos da en tidade/documentos aces-
sórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– es tatuto so cial;
 –  ata de cons tituição e ele ição de di ri-

gentes;
– de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
face aos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dica-
ção do lo cal de ins talação do sis tema ir radi-
ante, e res pectivas co ordenadas ge ográfi-
cas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
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sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 5 à 113, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações técnicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na rua São Sal vador nº 970,
na ci dade de San to Antô nio do Içá, Esta do do Ama -
zonas, de co ordenadas ge ográficas em 03°06’04”S
de la titude e 67º56’826”W de lon gitude. Ocor re que
as co ordenadas fo ram al teradas, me diante so licita-
ção da tada de 2 de agos to de 1999, des ta for ma as
coordenadas re ferentes ao sis tema ir radiante pro-
posto pas saram a ser em 03°06’08”S de la titude e
67º56’23”W de lon gitude, con soante aos da dos
constantes do Avi so pu blicado no DOU, de
17-12-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 47, denominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”. Pos teriormente, a re-
querente in dicou al terou sen sivelmente as co ordena-
das, que fo ram ace itas e ana lisadas por Enge nheiro
responsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, instruções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para a apre senta-
ção da do cumentação elen cada no su bitem 6.7 in ci-
sos I, II e X da Nor ma 2/98, en caminhamento do
Projeto Téc nico (fls. 60 à 113).

13. Ao cum prir as exi gências, foi en caminhado o 
“Formulário de Infor mações Téc nicas” – fls 108, fir -
mado pelo en genheiro res ponsável, onde estão re su-
midas as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa

e de lo calização do trans missor, sis tema ir -
radiante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o ro teiro de ve rificação de ins ta-
lação da es tação, cons tatando-se con formidade
com a Nor ma 2/98, em es pecial as exi gências ins-
critas em seu item 6.11. Fo lhas 114 e 115.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
– nome

Associação Co munitária Bem Vi ver;

– qua dro di retivo

Presidente: José Cor rea Fernandes
Vice-presidente: Adil son Go mes Bri to
Secretária: Te rezinha de Je sus Ma galhães de Souza
Tesoureiro: Afrânio Cla rindo Cor rêa

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio

– Rua São Sal vador nº 970, ci dade de San to Antô-
nio do Içá, Esta do do Ama zonas;
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– co ordenadas ge ográficas

03º06’07” de la titude e 67º56’25” de lon gitude, cor-
respondentes aos da dos dis postos no “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Esta ção” – fls. 114 e 115,
bem como “For mulário de Infor mações Téc nicas” –
fls 108 e que se re ferem à lo calização da es tação.
18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de ferimento
do pe dido for mulado pela Asso ciação Co munitária
Bem Vi ver, no sentido de con ceder-lhe a Ou torga de 
Autorização para a ex ploração do ser viço de ra diodi-
fusão co munitária, na lo calidade pre tendida, den tro
das con dições cir cunscritas no Pro cesso Admi nis-
trativo nº 53630000230/99, de 8 de ju lho de 1999.

Brasília, 26 de ju lho de 2001. – Re lator da
Conclusão Ju rídica – Re lator da Con clusão Téc nica

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga e Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 27 de ju lho de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, 2003

(Nº 1.885/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
açao Cul tural Mel gassense a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Ba rão de Mel gaço, Esta do de
Mato Gros so.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 655, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Cul tural Melgassense a exe cutar, por
três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de Ba rão de Mel ga-
ço, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 93, DE 2002 

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce 1ências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -

clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 655, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Cul tural Mel gassense, na ci dade de Ba -
rão de Mel gaço-MT:

2 – Por taria nº 657, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária dos Mo radores dos Ba irros
reibeirinha e Cen tro de Te ixeira de Fre itas, na ci dade
de Te ixeira de Fre itas-BA;

3 – Por taria nº 659, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Cul tural Co munitária Ciên cia de Aná po-
lis, na ci dade de Anâ polis-GO;

4 – Por taria nº 660 de 14 de no vembro de 2001 – 
Abrigo Luz do Ama nhã, na ci dade de Ita jaí-SC;

5 – Por taria nº 662, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciacão Co munitária Alter nativa, na ci dade de
Itamaraju-BA;

6 – Por taria nº 663, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Pe. Lino BeaI, na ci dade de Pa rana-
city-PR;

7 – Por taria nº 664, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Assis tencial Rio de Con tas, na ci dade
de Je quié-BA:

8 – Por taria nº 668, de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Edu cativa João Pa ulo II de Pi rassunun-
ga-SP, na ci dade de Pi rassununga – SP;

9 – Por taria nº 669, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária De senvolvimento Artís tico
Cultural Infor mativo e So cial de Mi rassol D’Oeste, na
cidade de Mi rassol D’ Oes te-MT;

10 – Por taria nº 670, de 14 de no vembro de
2001 – Cen tro So cial Pi edadense de Co municação,
na ci dade de Pi edade dos Ge rais-MG; e

11 – Por taria nº 684, de 14 de no vembro de
2001 – Asso ciação Cul tural Co munitária Jo anopolen-
se, na ci dade de Jo anópolis-SP.

Brasília, 14 de fe vereiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 782 EM

Brasilia, 12 de de zembro de 2001

Excelentissimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Cultural Mel gassense, na
cidade de Ba rão de Mel gaço, Esta do de Mato Gros so,
explore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em
conformidade com o ca put do art. 223, da Cons titui-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço, cuja
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documentação in clui ma nifestação de apo io da co muni-
dade, numa de monstração de re ceptividade da fi losofia
de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma neira a in -
centivar o de senvolvimento e a se dimentação da cul tura
geral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciativa
comandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per mi-
tem que as en tidades tra balhem em con junto com a co -
munidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacional,
social e cul tural mas, também, ser vem de elo à in tegra-
ção de in formações be néficas em to dos os se guimentos,
e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53690.001320/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.–
Respeitosamente,

PORTARIA Nº 655 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53690.001320/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Cul tural Mel gas-
sense, com sede na Rua Travessa da Igre jinha nº 223
– Cen tro, na ci dade de Ba rão de Mel gaço. Esta do de
Mato Gros so, a exe cutar serviço de ra diodifusão co -
munitária, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráflcas com la titude em 16º11’52”S e lon gi tude em
55º58’05”W, uti lizando a fre qüência de 87.9 MHz.

Art. 4º  Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional. nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a 
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º  Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 345/2001-DOSR/SSR/MC 

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.690.001.320/98 de
9-12-1998.
OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Asso ciação Cul tural Mel gassense,
localidade de Ba rão de Mel gaço, Esta do do Mato
Grosso.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Cul tural Melgassense, inscrita
no CNPJ sob o nú mero 02.729.632/0001-16, Esta do
do Mato Gros so, com sede na Tra vessa da igre jinha,
nº 223, Cen tro, Ci dade de Ba rão de Mel gaço, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do das Co munica-
ções, por meio de re querimento da tado de 2-12-1998, 
subscrito por re presentante le gal, de monstrando in te-
resse na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co -
munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do 
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado
na Pe tição de fo lha 1, bem como a do cumentação
apresentada, re latando toda a ins trução do pre sente
processo ad ministrativo, em con formidade com a le -
gislação, es pecialmente a lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, comple-
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mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di ri-

gentes;
– de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 6 a 254 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Tra vessa da Igre jinha, nº
223, Cen tro, Ci dade de Ba rão de Melgaço, Estado
do Mato Gros so, de co ordenadas ge ográficas em
16º 11 38” 5 de la titude e 550 37’ 57” W de lon gitu-
de, con soantes aos da dos constantes no avi so no
DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 74 a 77, de nominado de “Ro tei-
ro de Aná lise

Técnica de Rad Com”. Posteriormente, fo ram in -
dicadas as re ais co ordenadas que após ana lisadas,
foram aceitas pelo Enge nheiro Res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

 – in formações so bre ge ração de  co-
ordenadas ge ográficas, ins truções so bre co -
ordenadas co incidentes com os le vantamen-
to do IBGE;

 – com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

 – si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

 – plan ta de ar ruamento, en dereços da 
sede e do sis tema ir radiante;

 – ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre senta-
ção da do cumentação elen cada no su bitem 6.7 in -
cisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Nor ma nº 2/98, al -
teração es tatutária, com provante de vá lida exis-
tência das Enti dades que ma nifestaram apoio à
iniciativa da re querente, de claração do en dereço
da sede da Enti dade, bem como a apre sentação
das re ais co ordenadas ge ográficas, planta de ar-
ruamento e do cumentação elen cada no su bitem
6.11, (Pro jeto Téc nico) e ade quação da mes ma à
Norma nº 2/98 (fls. 84 a 254).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fl. 243, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

 – iden tificação da en tidade;
 – os en dereços da sede ad ministrativa

é de lo calização do trans missor, sis tema ir -
radiante e es túdio;

 – ca racterísticas técnicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

 – di agramas de ir radiação do sis tema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 257 e 258.

15. E o re latório.
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IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

 – nome
Associação Cul tural Mel gassense.

 – qua dro di retivo

Presidente:  Au gusto Má rio de Qu eiroz
Secretária: Marynir G. de Qu eiroz
Tesoureiro:  Ade milson Pe dro Nu nes
Vogal: Marlene Amo rim Mar ques

 – lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio
Travessa da Igre jinha, nº 223, Ci dade de Ba rão de
Melgaço, Esta do do Mato Gros so;  – co ordenadas
geográficas 16º11’52”S de la titude e 55º58’05”W de
longitude, cor respondentes aos da dos cons tantes
no “For mulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 243 e
“Roteiro de Aná lise de Insta lação da Esta ção de
RadCom”, fls. 257 e 258, que se re fere à lo calização
da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Cul tural
Melgassense, no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga
de Au torização para a ex ploração do ser viço de ra dio-
difusão co munitária, na lo calidade pre tendida, den tro
das con dições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistra-
tivo nº 53.690.001.320/98 de 9 -12 -1998.

Brasília, 1º de ou tubro de 2001. – Adriana G.
Costa, Re lator da con clusão Ju rídica – Neide Apa re-
cida da Sil va, Re lator da con clusão Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 2 de ou tubro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Coordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 40, 2003

(Nº 1.886, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Aca de-
mia Cul tural de San ta He lena –
ACULT-STH/PR a exe cutar ser viço de ra-
diodifusão co munitária na ci dade de San -
ta He lena, Estado do Pa raná.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 673, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Aca demia Cul tural de Santa He lena –
ACULT-STH/PR a exe cutar, por três anos, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de San ta He lena, Esta do do Pa raná.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 94, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 671, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Alu ísio de Alme ida, na ci -
dade de Gu arei – SP;

2 – Por taria nº 672, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Ra diodifusão e Jor na-
lismo de San tana de Ca taguases para o De senvolvi-
mento Artís tico e Cul tural, na ci dade de San tana de
Cataguases – MG;

3 – Por taria nº 673, de 14 de no vembro de 2001
– Aca demia Cul tural de Santa He lena –
ACIJLT-STH/PR, na ci dade de San ta He lena – PR;

4 – Por taria nº 674, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Assis tencial e Edu cativa Co munidade
Solidária Sha lon de Are iópolis, na ci dade de Are iópo-
lis – SP;

5 – Por taria nº 675, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de lga rapava, na ci dade de 
Igarapava – SP;

6 – Por taria nº 676, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Co municação e Cul tura
Sant’Ana, na ci dade de Ro seira– SP; e

7 – Por taria nº 687, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Can tagalense de Rá dio
Difusão, na ci dade de Três Rios – RJ.

Brasília, 14 de fe vereiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.
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MC Nº 800 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Aca demia Cul tural de San ta He lena –
ACULT-STH/PR, na ci dade de San ta He lena, Esta do
do Pa raná, ex plore o ser viço de ra diodifusão co muni-
tária, em con formidade com o ca put do art. 223, da
Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de
1999.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per -
mitem que as en tidades tra balhem em con junto com a
comunidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacio-
nal, so cial e cul tural mas, também, ser vem de elo à in te-
gração de in formações be néficas em to dos os se gui-
mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53740.001155/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu caci-
onais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do
presente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais
somente após de liberação do Con gresso Na cional,
a teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 673, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Estado das Co municações. no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
arts. 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53740.001155/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Aca demia Cul tural de San ta
Helena – ACULT-STH/PR, com sede na Ave nida Cu ri-
tiba, nº 333, 12º an dar – Cen tro, na ci dade de San ta
Helena, Esta do do Pa raná, a exe cutar serviço de ra di-

odifusão co munitária, pelo pra zo de três anos, sem di -
reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 24°51’32”S e lon gitude em
54°19’53”W, uti lizando a fre qüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da. Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 348/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Processo nº 53.740.001.155/98, de
25-9-1998

OBJETO: Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária

INTERESSADO: Academia Cul tural de San ta He le-
na (ACULT – STH/PR), lo calidade de San ta He lena,
Estado do Pa raná

I – Intro dução
1. A Aca demia Cultural de San ta He lena

(ACULT – STH/PR), ins crita no CNPJ sob o nú mero
00.104.477/0001-17, Esta do do Pa raná, com sede na 
Av. Cu ritiba, nº 333, 1º an dar, Cen tro, Ci dade de San -
ta He lena, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do
das Co municações, por meio de re querimento da tado
de 2-9-1998 e, pos teriormente, da tado de 14-4-1999,
subscrito por re presentante le gal, de monstrando in te-
resse na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co -
munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12 do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.
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II – Relatório

* atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998, e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
02/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos da Nor ma
02/98) está con tida nos au tos, cor respondendo ao se-
guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di ri-

gentes;
– de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 06 a 196 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

informações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em sua

petição que os equi pamentos se riam ins talados em
área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 qui lômetro,
com cen tro lo calizado na Av. Cu ritiba, nº 333, Ci dade de
Santa He lena, Esta do do Pa raná, de co ordenadas ge o-
gráficas em 24°42’30”S de la titude e 54°21’10”W de lon -
gitude, con soantes aos da dos cons tantes no avi so no
D.O.U. de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da

memória do do cumento de fo lha 130, de nomi-
nado de “Ro teiro de Aná lise Téc nica de Rad Com”.
Posteriormente, fo ram in dicadas no vas co ordenadas
geográficas, que após ana lisadas, fo ram aceitas pelo
Engenheiro Res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
de al terações es tatutárias, do cumentação elen cada
no su bitem 6.7 in cisos I, II, e VIII da Nor ma 2/98,
comprovante de vá lida exis tência das Enti dades que
manifestaram apo io à ini ciativa da re querente, de-
claração do en dereço da sede da Enti dade, planta
de ar ruamento, bem como do su bitem 6.11, (Pro jeto
Técnico) e ade quação do mes mo á Nor ma 2/98 (fls.
134 a 196).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fl. 140, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa

e de lo calização do trans missor, sis tema ir -
radiante e es túdio;
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– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com indicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins -
critas em seu item 6.11, fo lhas 197 e 198.

15. É o re latórío.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
– nome
Academia Cul tural de Santa He lena ( ACULT –
STH/PR).
– qua dro di retivo
Presidente:  Edi Te rezinha His ter
Sec. Geral:: D. A. lnf.: Eltier Junior Postal
D.Fin./ da Área Ru ral:  Air ton Antô nio Co patti
D.Adm./ da A. Infan til:  Vanderlei Lo att
D.Inf. e P./ A. Urbana:  Paulo Henrique Gonçalves

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

Av. Cu ritiba, nº 333, 1º an dar, Cen tro, Ci dade de
Santa He lena, Esta do do Pa raná;

– co ordenadas ge ográficas
24º 51’ 32”S de la titude e 54º 19’ 53”W de lon gi-

tude, cor respondentes aos da dos cons tantes no “For -
mulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 140 e “Ro teiro
Instalação da Esta ção de RadCom”, fls. 197  e 198,
que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Aca demia Cul tural
de San ta He lena ( ACULT – STH/PR), no sen tido de
conceder-lhe a ou torga de au torização para a ex plo-
ração do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo-

calidade pre tendida, den tro das con dições cir cunscri-
tas no Pro cesso Admi nistrativo nº 53.740.001.155/98, 
de 25.09.1998.

Brasília, 1º de ou tubro de 2001. – Adriana G.
Costa, Relator da con clusão Ju rídica. – Neide Apa re-
cida da Sil va, Relator da con clusão Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 2 de ou tubro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 41, DE 2003

(Nº 1.898/2002 , na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que re nova a per mis-
são da Rá dio Tv do Ama zonas Ltda, para
explorar ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada na ci dade de
Manaus, Esta do do Ama zonas.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 720, de 4 de de zembro de 2000, que re nova
por dez anos, a par tir de 7 de fe vereiro de 1994, a per-
missão da Rá dio TV do Ama zonas Ltda, para ex plo-
rar, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifu-
são so nora em fre qüência mo dulada na ci dade de
Manaus, Esta do do Ama zonas.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 943, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional.
Nos ter mos do ar tigo 49. in ciso XII com binado

com o § 3º do ar tigo 222. da Cons tituição Fe deral.
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações. re novações de
permissões para ex plorar por dez anos sem di reito de
exclusividade, ser viços de ra diodifusão so nora con-
forme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 361, de 24 de ju lho de 2000  –
Rádio Club de Cu iabá Ltda., a par tir de 13 de mar ço
de 1995, na ci dade de Cu iabá-MT (fre qüência mo du-
lada);
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2 – Por taria nº 515, de 23 de agos to de 2000  – 
Rádio Poti S.A., a par tir de 1º de no vembro de 1993.
na ci dade de Na tal – RN (onda mé dia);

3 – Por taria nº 535, de 14 de se tembro de 2000 
–  Empre sa SF de Ra diodifusão Ltda.. à par tir de 5 de
dezembro de 1993 na ci dade de Vol ta Re donda – RJ
(freqüência mo dulada);

4 – Por taria nº 719, de 4 de de zembro de 2000  –
Rádio Cu iabana de Me lodias Lida., a par tir de 25 de
março de 1995, na ci dade de Cu iabá – MT (fre qüên-
cia mo dulada);

5 – Por taria nº 720, de 4 de de zembro de 2000  –
Rádio 17 do Ama zonas Ltda., ori ginariamente Rá dio
TV do Ama zonas S/A. a par tir de 7 de fe vereiro de
1994, na ci dade de Ma naus – AM (fre qüência mo du-
lada);

6 – Por taria nº 730, de 7 de de zembro de 2000  –
Rádio Tan gará de Ma nha FM Ltda., ori ginariamente
Rádio Clube de Vera Cruz Ltda., a par tir de 1º de maio 
de 1994, na ci dade de Ma rília – SP (fre qüência mo du-
lada);

7 – Por taria nº 184, de 17 de abril de 2001  –  So -
ciedade Emis sora Vale do Mel Ltda., a par tir de 5 de
maio de 1996, na ci dade de Ira ti – PR (fre qüência mo -
dulada);

8 – Por taria nº 186, de 17 de abril de 2001 – Rá -
dio Ter ra Ltda., a par tir de 8 de agos to de 2000, na ci -
dade de Belo Ho rizonte – MG (fre qüência mo dulada);

9 – Por taria nº 250, de 16 de maio de 2001  – 
Rádio Ca cique de Ta ubaté Ltda., à par tir de 1º de
maio de 1994, na ci dade de Ta ubaté – SP (onda mé -
dia);

10 – Por taria nº 252, de 16 de maio de 2001  – 
Rádio Clube de Ou rinhos Lida., par tir de 12 de maio
de 1994, na ci dade de Ou rinhos – SP (onda mé dia);

11 – Por taria nº 253, de 16 de maio de 2001  – 
Rádio Di fusora São Fran cisco Lida., a par tir de 1º de
maio 1994, na ci dade de São Fran cisco do Sul – SC
(onda mé dia);

12 – Por taria nº 255, de 16 de maio de 2001  – 
Fundação Pa dre Do nizeti, ori ginariamente So ciedade
Rádio Tambaú Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994
na ci dade de Tam baú – SP (onda mé dia);

13 – Por taria nº 259, de 16 de maio de 2001  – 
Rádio Transamérica de São Pa ulo Ltda., a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci dade de São Pa ulo – SP (fre -
qüência mo dulada).

Brasília, 4 de se tembro de 2001. Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 410 EM

Brasília, 8 de agosto de 2000

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submeto à. apre ciação de Vossa Exce lência a

inclusa Por taria nº 720, de 4 de de zembro de 2000,
pela qual re novei a per missão para ex plorar serviço
de ra diodifusão so nora em fre qüência mo dulada na
cidade de Ma naus, Esta do do Ama zonas ou torgada
originariamente à Rá dio TV do Ama zonas S. A., pela
Portaria nº 29 de 3 de fe vereiro de 1984 pu blicada no
Diário Ofi cial da União, em 7 sub seqüente. au toriza-
da a mu dar seu tipo so cietário para so ciedade por co -
tas de res ponsabilidade li mitada me diante Por taria nº
9, de 24 de ja neiro de 1997.

2. Os ór gãos competentes des te Mi nistério ma -
nifestaram-se so bre o pe dido. con siderando-o ins truí-
do de acor do com a le gislação aplicável o que me le -
vou a de ferir o re querimento de re novação.

3. Escla reço que nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição o ato de re novação so mente pro duzir
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cio-
nal, para onde so licito seja en caminhando o re ferido
ato acom panhado do Pro cesso Admi nistrativo nº
53630.000112/94 que lhe deu ori gem.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 720, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições conforme o dis posto no art.
6º, in ciso II, do De creto nº 8.066, de 26 de ja neiro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53630.000112/94, re solve:

Art. 1º Re novar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962 por dez anos, a
partir de 7 de fe vereiro de 1994, a per missão para ex -
plorar sem di reito de ex clusividade ser viço de ra diodi-
fusão so nora em fre qüência mo dulada, na ci dade de
Manaus, Esta do do Ama zonas ou torgada ori ginaria-
mente à Rá dio TV do Ama zonas S/A, pela Por taria nº
29, de 3 de fe vereiro de 1984, pu blicada no Diário
Oficial da União em 7 sub seqüente, e au torizada a
mudar seu tipo so cietário para so ciedade por co tas de 
responsabilidade li mitada, con for me Por taria nº 9, de
24 de ja neiro de 1997.

Art. 2º A ex ploração cio ser viço, cuja ou torga á
renovada por esta Por taria, re ger-se-á pelo Có digo
Brasileiro de Te lecomunicações, leis sub seqüentes e
seus re gulamentos.

Art. 3º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.820/2000

REFERÊNCIA: Processo nº 53630.000112/94

ORIGEM: Delegacia do MC no Esta do do Ama zo-
nas

INTERESSADA: Rá dio TV do Ama zonas Ltda.

ASSUNTO: Renovação de OUtorga

EMENTA: Permissão para ex plorar ser viço de ra dio-
difusão so nora em fre qüencia mo dulada, cujo pra zo
teve seu ter mo em 7-2-94. Pe dido apre sentado in-
tempestivamente. Re gulares a si tuação téc nica e a
vida so cietária.

CONCLUSÃO: Pelo de ferimento do pe dido.

A Rá dio TV do Ama zonas Ltda., per missioná-
ria do ser viço de ra diodifusão so nora em fre qüência
modulada, na ci dade de Ma naus, Esta do do Ama zo-
nas, re quer re novação do pra zo de vi gência de sua
permissão, cujo ter mo fi nal ocor reu em 7 de fe verei-
ro de 1994.

2. Me diante Por taria nº 29, de 3 de fe vereiro de
1984, foi ou torgada per missão à Rá dio TV do Ama zo-
nas S/A para ex plorar ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada, na ci dade de Ma naus,
Estado do Ama zonas.

3. A ou torga em ques tão co meçou a vi gorar em
7 de fe vereiro de 1984, data de pu blicação da Por taria
de per missão no Diário Ofi cial da União, sen do que
mediante Por taria nº 9, de 24 de ja neiro de 1997, a
entidade foi au torizada a trans formar seu tipo so cietá-
rio para so ciedade por co tas de res ponsabilidade li mi-
tada.

4. O Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
estabelece pra zos de ou torga de 10 (dez) anos para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de 15 (quin ze) anos
para o ser viço de te levisão, que po derão ser re nova-
dos por pe ríodos su cessivos e igua is (art. 33, § 3º),
períodos es ses man tidos pela atu al Cons tituição (art.
223, § 5º).

5. Por sua vez, o Re gulamento dos Ser viços de
Radiodifusão, apro vado pelo De creto nº 52.795, de
31 de ou tubro de 1963, de clara:

“Art. 27. Os pra zos de concessão e
permissão se rão de 10 (dez) anos para o
serviço de ra diodifusão so nora e de 15
(quinze) anos para o de te levisão.”

6. O pra zo de vi gência des ta per missão teve seu 
termo fi nal dia 7 de fe vereiro de 1994.

7. A re querente tem seu qua dro so cietário au to-
rizado pelo po der pú blico pela Por taria nº 9, de 24 de
janeiro de 1997, com a se guinte com posição:

O qua dro di retivo con tinuará a ser exer cido pe -
los só cios Mil ton de Ma galhães Cordeiro e Ni velle
Daou Jú nior, nas fun ções de Di retor Su perintendente
e Di retor Téc nico, respectivamente, apro vados an teri-
ormente.

8. Vale res saltar que du rante o pe ríodo de vi gên-
cia da ou torga a en tidade não so freu ad vertência e
penas de mul ta e sus pensão, con forme se ve rifica em 
seus as sentamentos ca dastrais.

9. A emis sora se en contra ope rando re gular-
mente, dentro das ca racterísticas téc nicas que lhe fo -
ram atri buídas, con forme in dica o se tor de en genha-
ria às fls. 50.

10. É re gular a si tuação da per missionária pe -
rante o Fun do de Fis calização das Co municações –
FISTEL, con soante in formação de fls. 51.

11. Ten do a ou torga em ques tão en trado em vi -
gor em 7 de fe vereiro de 1984, o pe ríodo de re queri-
mento da sua re novação, nos ter mos da le gislação
específica, se com pletaria en tre 7 de agos to e 7 de
novembro de 1993.

12. Con forme cons ta dos au tos, o ci tado pe dido foi 
apresentado na DMC/AM em 8 de ju nho de 1994, ex ce-
dido, pois, o pra zo le gal. To davia, ob serve-se que a re -
novação foi re querida ain da na vi gência da ou torga.

13. No que res peita à in tempestividade do pe di-
do men cionada no pre sente pa recer, te cemos al gu-
mas con siderações.

14. A le gislação que tra ta da re novação das con -
cessões e per missões está con substanciada na Lei
nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, re gulamentada
pelo De creto nº 88.066, de 26 de ja neiro de 1983.

15. Nos ter mos da le gislação ci tada, “as en tida-
des que pre tenderem a re novação do pra zo de con -
cessão ou permissão de verão di rigir re querimento ao
órgão com petente do Mi nistério das Co municações
no pe ríodo com preendido en tre o 6º (sex to) e o 3º
(terceiro) mês an teriores ao tér mino do res pectivo
prazo”. (Art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do De creto
nº 88.066/83).

16. O ci tado De creto nº 88.066/83, em seu ar ti-
go 7º, as sim dis põe:
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“Art. 7º A pe rempção da con cessão ou 
permissão será de clarada quan do, ter mina-
do o pra zo:

I – a re novação não for con veniente ao 
interesse na cional;

II – ve rificar-se que a in teressada não
cumpriu as exigências le gais e re gulamenta-
res apli cáveis ao ser viço, ou não ob servou
suas fi nalidades edu cativas e cul turais.”

17. Da le itura do dis positivo ci tado re sulta, de
plano, que o não re querimento da re novação do pra -
zo da ou torga re sultará na ado ção das me didas per-
tinentes, com a ins tauração do cor respondente pro-
cesso de pe rempção, até a de claração da pe remp-
ção da ou torga, ex tinguindo-se, des ta for ma, a re la-
ção ju rídica es tabelecida en tre a União e a con ces-
sionária ou per missionária do ser viço de ra diodifu-
são, por ma nifesto de sinteresse dos ou torgados na
manutenção dessa re lação.

18. To davia, os pe didos de re novação de ou tor-
ga apre sentados in tempestivamente, ou seja, ul tra-
passado o pra zo le gal, in clusive aque les apre senta-
dos nos au tos do pro cesso de de claração de pe remp-
ção já ins taurado, de verão ser apre ciados e ter pros -
seguimento, en tendimento esse ado tado por este Mi -
nistério das Co municações des de os idos de 1973,
quando foi pro movida no País, pela pri meira vez, a re -
visão de to das as con cessões e per missões até en tão
outorgadas, nos ter mos da Lei nº 5.785/72.

19. Na quela opor tunidade, con cluiu-se pela ju ri-
dicidade dos pro cedimentos e pela le galidade da re -
novação, em pe didos com in cidente de in tempestivi-
dade, uma vez que o pe dido, mesmo in tempestivo, ar -
reda a in cidência da ex tinção da ou torga, por ter ha vi-
do, mes mo que tar dia, a ma nifestação de von tade e
interesse na con tinuação da ex ploração do serviço de 
radiodifusão, en tendimento esse man tido até os dias
de hoje e que con sideramos ple namente de fensável à 
luz da le gislação bra sileira e da me lhor dou trina, que
abordamos li geiramente.

20. É, a pe rempção, ge nericamente con ceitua-
da como a ex tinção de um di reito. Tec nicamente, en -
tretanto, tem-se que a pe rempção ocor re sem pre
dentro do pro cesso e com re lação ao pro cesso, quan-
do se de ixa de pra ticar ato ou não se faz o que de veria
fazer, dentro dos pra zos es tabelecidos, con forme in ci-
sos II e V do art. 267 do Có digo de Pro cesso Ci vil.

21. Apro xima-se do con ceito de de cadência e de
prescrição (am bas re guladas pelo in ciso IV do art. 269
do CPC) quan to à pro ximidade dos seus efe itos. To da-

via, não pode ser com es tas con fundida, porque se
aplica ex clusivamente ao pro cesso e não ao di reito.

22. Di fere fun damentalmente tan to da pres cri-
ção quan to da de cadência uma vez que “a pe remp-
ção tan to pode re ferir-se à ex tinção da ação, como so -
mente à per da do di reito de exer cício de um ato, que
pertence ou faz par te do pro cesso, sem que este se
paralise ou se ani quile, por in teiro.”

“E tan to as sim é que no caso de ab solvição de
instância, pode esta ser res taurada en quanto na de -
cadência ou na pres crição nada mais se tem a res tau-
rar, des de que tudo é mor to ou ex tinto, seja di reito ou
seja ação.” (De Plá cido e Sil va. Vo cabulário Ju rídico,
fls. 414, 12ª ed. Fo rense).

23. No mes mo sen tido, Luiz Ro drigues Wam bier
(Curso Avan çado de Pro cesso Ci vil – Ed. Re vista dos
Tri bunais – 1998 – pág. 610):

• “A perempção, a que alude o art. 267, V, é
instituto processual cuja definição é expressa
legalmente. Esta definição está no art. 268,
parágrafo único, que contém uma imprecisão
de linguagem técnica consistente na
expressão “nova ação”. Não se aplica o
preceito se, na verdade, de “nova ação” se
tratar. A mesma imperfeição técnica não tem
lugar, todavia, no caput do artigo, onde se faz 
menção à possibilidade de que “se intente de
novo a ação»

•  Vê-se, pela última parte do parágrafo único
do artigo em tela, que o fenômeno processual
da perempção gera, por assim dizer, a “perda
a pretensão (perda da possibilidade de se
afirmar que se tem direito), e não a perda do
direito em si, tendo em vista a possibilidade
que remanesce, ao autor, de alegá-lo em sua
defesa.”

24. E ain da, Mo acyr Ama ral San tos (Primeiras
Linhas de Di reito Pro cessual Ci vil, 22 vol. – pág. 105 
– Ed. Sa raiva – 17ª ed.):

•  “Com a decretação da extinção do processo
por um dos motivos enumerados no art. 267 do
referido Código, aquele se encerra sem
julgamento do mérito Permanece íntegra a
pretensão do autor, que, entretanto, não pode
ser apreciada e decidida no processo, pois que
se extinguiu. Daí ocorrer o seguinte efeito:

Ao au tor será permitido in tentar de novo a
ação, sal vo quan do a ex tinção do pro cesso ti ver sido
decretada com fun damento no nº V do art. 267
(Cód. Cit., art. 268)”
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25. Di ante de tais con ceitos e ob servados os
efeitos de les de correntes, o le gislador bus cou no Di -
reito Pro cessual Ci vil, e sa biamente in troduziu no tex -
to do De creto 88.066, de 26 de ja neiro de 1983, que
regulamentou a Lei nº 5.785/72, a fi gura da pe remp-
ção e não a da de cadência ou da pres crição, traduzin-
do-se, aí, a pos sibilidade de se res taurar, tan to o pro -
cesso quan to o di reito.

26. Por ou tro lado, há que se ter pre sente o Prin -
cípio da Con tinuidade que in forma o Di reito Admi nis-
trativo, de que “A ati vidade da Admi nistração é inin ter-
rupta, não se ad mitindo a pa ralisação dos ser viços
Públicos.” Assi nale-se que esse prin cípio não dis tin-
gue o ser viço exe cutado di retamente pela Admi nistra-
ção, da quele que é de legado ou con cedido pelo Esta -
do ao par ticular, que o exe cutará em seu nome. Exa -
tamente aí é que re sidem as con cessões e per mis-
sões dos ser viços de ra diodifusão.

27. O Prin cípio da Con tinuidade dos ser viços
públicos tem como es copo o prin cípio ma ior – da pro -
teção dos be neficiários da ati vidade ad ministrativa –
uma vez que a ex tinção de um ser viço que vem sen do
regularmente pres tado a uma de terminada co muni-
dade re sultaria em pre juízo ma ior para a mes ma co -
munidade, que se ria pri vada do ser viço.

28. Ain da é de se con siderar que este Mi nistério,
ao dar cur so ao pe dido in tempestivo de re novação,
formulando exi gências com patíveis à es pécie, as sen-
tiu na con tinuidade do pro cesso, re conhecendo-o sa -
nável, ad mitindo, de modo ine quívoco, que os es tu-
dos ine rentes se con cluíssem no sen tido da re nova-
ção.

29. Di ante do con curso das cir cunstâncias que
envolvem a pre sente re novação, deve o pro cesso se -
guir em seu trâ mite, sen do viá vel, ju ridicamente, que
se au torize a pos tulada re novação, por 10 anos, a
partir de 7 de fe vereiro de 1994.

30. Estan do cum pridas as pra xes pro cessuais,
no que se re fere à aná lise téc nico-jurídica da ma téria,
proponho o en caminhamento dos au tos, acom panha-
dos de mi nutas dos atos pró prios, à con sideração do
Exmº Se nhor Mi nistro de Estado das Co municações,
autoridade com petente para co nhecer e de cidir do
pedido.

31. Pos teriormente, a ma téria de verá ser ob jeto
de apre ciação pelo Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

É o Pa recer sub cen sura.
Brasília, 23 de no vembro de 2000. – Flávia

Cristina dos San tos Ro cha, Co ordenadora.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 42, DE 2003

(Nº 1.900/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação de Pro moção e Assis tência So cial
de Mar de Espa nha – MG(APAS/ME-MG)
a exe cutar ser viço de ra diodifusão co-
munitária na Ci dade de Mar de Espa-
nha, Esta do de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a

Portaria nº 602, de 24 de ou tubro de 2001, que au -
toriza a Asso ciação de Pro moção e Assis tência So -
cial de Mar de Espa nha – MG (APAS/ME – MG) a
executar, por três anos, sem di reito de ex clusivida-
de, ser viço de ra diodifusão co munitária na Ci dade
de Mar de Espa nha, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.412, DE 2001

Senhores Membros do Congresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vos sas Excelências,
acompanhadas de Expo sições de Mo tivos do Se-
nhor Mi nistro de Estado das Co municações, au tori-
zações para exe cutar, pelo pra zo de três anos, sem
direito de ex clusividade, ser viços de ra diodifusão
comunitária, con forme os se guintes atos e en tida-
des:

1 – Por taria nº 602, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Associação de Pro moção e Assis tência So cial de
Mar de Espa nha – MG (APAS/ME-MG), na ci dade
de Mar de Espa nha-MG;

2 – Por taria nº 603, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Associação Co munitária de Ra diodifusão para o
Desenvolvimento Artís tico e Cul tural de Serrania,
na ci dade de Ser rania – MG;

3 – Por taria nº 609, de 24 de ou tubro de 2001
– Asso ciação Mo vimento Co munitário Rá dio Re gi-
onal Itamaracá FM, na ci dade de Ipa ussu – SP;

4 – Por taria nº 611, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Associação Co munitária e Cul tural Ju ventina Ma ria
de Men donça, na ci dade de San clerlândia – GO;

5 – Por taria nº 612, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Associação Co munitária de Co municação de Can -
tanhede (ACCCT/MA), na ci dade de Can tanhede –
MA;
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6 – Por taria nº 613, de 24 de ou tubro de 2001
— Asso ciação Co munitária e Cul tural para o Pro-
gresso de Ita rema – ACCPI, na ci dade de Ita rema –
CE;

7 – Por taria nº 614, de 24 de ou tubro de 2001 –
Associação das Do nas de Casa de Ita carambi, na ci -
dade de Ita carambi – MG;

8 – Por taria nº 615, de 24 de ou tubro de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
Boa Nova, na ci dade de Itaú de Mi nas – MG;

9 – Por taria nº 650, de 25 de ou tubro de 2001 – 
Centro Be neficente de Com bate a Tu berculose e
Malária de Espe rantina, na ci dade de Espe rantina – 
PI; e

10 – Por taria nº 651, de 25 de ou tubro de 2001 – 
Fundação Pró-De senvolvimento do Ca riri – Jú lia Le i-
te de Luna, na ci dade de Mi lagres – CE.

Brasília, 19 de de zembro de 2001.

MC Nº 755 EM

Brasília, 21 de no vembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação de Pro mo-
ção e Assis tência So cial de Mar de Espa nha – MG
(APAS/ME-MG), com sede na ci dade de Mar de
Espanha, Esta do de Mi nas Ge rais, ex plore o ser viço
de ra diodifusão co munitária, em con formidade com o
caput do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pes tar o servi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -

dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná li-
ses téc nica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons-
tatando a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao
pleito, o que se con clui da do cumentação de ori-
gem, con substanciada nos au tos do Processo
Administrativo nº 53710.000531/99, que ora faço
acompanhar, com a fi nalidade de sub sidiar os tra-
balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu ca-
cionais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto
do pre sente pro cesso, passará a pro duzir efe itos
legais so mente após de liberação do Con gresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição
Federal.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 602, DE 24 DE OUTUBRO DE  2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.000531/99, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação de Pro moção e
Assistência So cial de Mar de Espa nha – MG
(APAS/ME-MG), com sede na Pra ça Igná cio Ferreira
Brito, nº 55, Ba irro Cen tro, na ci dade de Mar de Espa -
nha, Esta do de Mi nas Ge rais, a executar ser viço de
radiodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 21º52’01”S e lon gitude em
43º00’42”W, utilizando a fre qüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le -
gais após de liberação do Con gresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo
a en tidade ini ciar a exe cução do ser viço no pra zo de 
seis me ses a contar da data de pu blicação do ato de
deliberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGILATIVO
 Nº 43, DE 2003

(Nº 1.903/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o Ato que Au toriza A Asso-
ciação Co munitária Dom Zygmund Fe-
linski, para o de sen volvimento So cial,
Cultural e Artís tico a exe cutar serviço de
radiodifusão co munitária na ci dade de
Guarani das Mis sões, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 499, de 24 de agos to de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária Dom Zygmund Fe linski, para 
o De senvolvimento So cial, Cul tural e Artís tico a exe -
cutar, por três anos, sem di reito de ex clusividade, ser -
viço de ra diodifusão co munitária na ci dade de Gu ara-
ni das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.440, DE 2001

Senhores mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223 da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de V. Exas., acom panhadas de ex -
posições de mo tivos do Sr. Mi nistro de Esta do das
Comunicações, au torizações para exe cutar, pelo pra -
zo de três anos, sem di reito de ex clusividade, ser vi-
ços de ra diodifusão co munitária, con forme os se guin-
tes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 674, de 25 de ou tubro de 2000 –
Associação Co munitária e Edu cacional e Cul tural de
Inaciolândia, na ci dade de Ina ciolândia-GO;

2 – Por taria nº 766, de 12 de de zembro de 2000
– Asso ciação Cul tural, Artística e Pro dução de Ra dio-
difusão do Ba irro Ci dade Nova – ACULAR – PRBCN,
na ci dade de Belo Ho rizonte-MG;

3 – Por taria nº 803, de 28 de de zembro de 2000
– Asso ciação dos Ami gos de Santa Rita, na ci dade de 
Santa Rita-MA;

4 – Por taria nº 19, de 8 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária para o De senvolvimento
Cultural Três Már tires, na ci dade de Ja boticaba-RS;

5 – Por taria nº 209, de 18 de abril de 2001 –
Associação Co munitária Mar tinho Prado Jú nior, na ci -
dade de Mogi Gu açu-SP;

6 – Por taria nº 220, de 18 de abril de 2001 – Rá -
dio Clu be de Mu qui, na ci dade de Mu qui-ES;

7 – Por taria nº 289, de 16 de maio de 2001 –
Associação Rá dio Co munitária de Itaituba, na ci dade
de Ita ituba-PA;

8 – Por taria nº 293, de 16 de maio de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão e De sen-
volvimento Cul tural de Mu tum – ACORDECUM, na ci -
dade de Mu tum-MG;

9 – Por taria nº 380, de 11 de ju lho de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
de Co lorado, na ci dade de Co lorado-PR;

10 – Por taria nº 499, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Dom Zygmund Fe linski, para 
o De senvolvimento So cial, Cul tural e Artís tico, na ci -
dade de Gu arani das Mis sões-RS;

11 – Por taria nº 507, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Amigos de Indi aporã, na ci -
dade de Indi aporã-SP;

12 – Por taria nº 539, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária Pró-Ci dadania do Mu nicí-
pio de Cho rozinho, na ci dade de Cho rozinho-CE; e

13 – Por taria nº 592, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação da Rá dio Co munitária de Vi tória do Jari –
AP, na ci dade de Vi tória do Jari-AP.

Brasília, 26 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 629 EM

Brasília, 19 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação Co munitária
Dom Zygmund Fe linski, para o De senvolvimento So -
cial, Cul tural e Artístico, na ci dade de Gu arani das
Missões, Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plore o ser -
viço de ra diodifusão co munitária, em conformidade
com o caput do art. 223 da Cons tituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades tra balhem em con junto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, servem
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de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os seg mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulaci-
onais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53790.001109/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 499, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53790.001109/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Associação Co munitária Dom
Zygmund Fe linski, para o De senvolvimento So cial,
Cultural e Artístico, com sede na Rua Boa Vis ta, nº
12, Cen tro, na ci dade de Gu arani das Mis sões, Esta -
do do Rio Gran de do Sul, a exe cutar ser viço de ra dio-
difusão co munitária, pelo pra zo de três anos, sem di -
reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 28º08’52”S e lon gi tude em
54º24’10”W, uti lizando a fre qüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le -
gais após de liberação do Con gresso Na cional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo
a en tidade ini ciar a exe cução do ser viço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu blicação do ato de
deliberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 173/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Processo nº 53.790.001.109/98 de
28-08-1998
OBJETO: Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Associação Co munitária Dom
Zygmund Fe linskí, lo calidade de Gu arani das Mis-
sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

I  – Intro dução
1. Asso ciação Co munitária Dom Zygmund Fe Iinski

inscrita no CGC sob o nú mero 02.601.290/0001-54,
Estado do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua Leão
Warpechowski, nº 70, Cen tro, Ci dade de Gu arani das
Missões  – RS, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do
das Co municações, por meio de re querimento da tado de 
28.08.1998, subs crito por re presentante le gal, de mons-
trando in teresse na ex ploração do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diá rio Ofi cial da União — D.O.U.,
de 18-03-1999, Se ção 3, que contempla a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentacão cons tante dos pre sentes au tos.

II  – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-02-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 03-03-1998 e
Norma nº 02/98, de 06-08-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
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ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
02/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma 02/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

 – Esta tuto So cial;
 – ata de cons tituição e ele ição de di ri-

gentes;
 – de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
face aos di tames le gais per tinentes;

 – ma nifestações de apo io da co mu-
nidade;

 – plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sis tema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

 – in for mações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re si-
dência e de claração de fiel cum primento às
normas, re colhimento da taxa de ca dastro e
cópias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 07 a 99 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III  – Re latório

• in formações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição qije os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua Leão War pechowski, nº 
70, Cen tro, Ci dade de Gu arani das Mis sões, Esta do
do Rio Gran de do Sul, de co ordenadas ge ográficas
em 28º 08’52”S de la titude e 54º 24’ 10”W de lon gitu-
de, con soante os da dos cons tantes no avi so no DOU
de 18-03-1999, Se ção 03.

10.  A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográflcas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 84, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.
O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos, confor-
me se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre le-
vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
de al teração es tatutária, com provação de re gistro da 
Ata de Fun dação, as sentimento pré vio (subitem 6.7,
inc. VII), es clarecimentos so bre uma Di retora que é
funcionária pú blica, có pia de CPF, bem como do su -
bitem 6.11 (Pro jeto Téc nico) da Nor ma nº 2/98, (fls.
88 a 126).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fl. 104, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e 

de lo calização do trans missor, sis tema ir radi-
ante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 129 e 130.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple -
ito, se guindo-se in formações bá sicas so bre a en ti-
dade:
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– nome
Associação Co munitária Dom Zygmund Fe linski

– quadro di retivo
Presidente: Ivam Fran cisco Ma cieski
Vice-Presidente: Le onilda Gno atto Ca vazzola
Secretária: Su eli Ma ria Florc zak Alme ida
Tesoureiro: Eu gênio Antô nio Pa woski

– localização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio
Rua Leão War pechowski, nº 70, Cen tro, Ci dade de
Guarani das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– coordenadas ge ográficas
28º08’52”S de la titude e 54º24’10”W de lon gitude,
correspondentes aos da dos constantes no “For mu-
lário de Informações Téc nicas”, fl. 104, e “Ro teiro de 
Análise de Insta lação da Estação de RADCOM”, fls.
129 e 130, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária Dom Zygmund Fe linski, no sentido de con ce-
der-lhe a Ou torga de Au torização para a ex ploração
do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade
pretendida, dentro das con dições cir cunscritas no
Processo Admi nistrativo nº 53.790.001.109/98, de 28
de agos to de 1998.

Brasília, 31 de maio de 2001. – Adriana G. Cos ta,
Relatora da Con clusão Ju rídica; (ile gível), Re lator da
Conclusão Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Sr. Di retor do De-

partamento de Ou torga de Ser viços de Ra -
diodifusão.

Brasília, 1º de ju nho de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 44, DE 2003

(Nº 1.910/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a So cie-
dade Car navalesca 25 ho ras a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Boa Vis ta das Mis sões, Estado
do Rio Gran de do Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 680, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a So ciedade Car navalesca 25 Ho ras a executar, por

três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de Boa Vis ta das
Missões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação. – João Pa ulo Cu nha, Pre si-
dente.

MENSAGEM Nº 55, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 656, de 14 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária de Bar ro Alto – GO, na ci -
dade de Bar ro Alto  –  GO;

2 – Por taria nº 661, de 14 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Lar Co munitário, na ci dade de Po ções
–  BA

3 – Por taria nº 665, de 14 de no vembro de 2001 
–  Rá dio Co munitária Ante na Jo vem FM, na ci dade de 
Trajano de Mo raes  –  RJ;

4 – Por taria nº 666, de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Anto nio Sil veira Reis, na ci dade de Te re-
sina  –  PI;

5 – Por taria nº 667, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Uni dos para Co municação de Pi nheiro,
na ci dade de Pi nheiros  –  ES;

6 – Por taria nº 680, de 14 de no vembro de 2001 
–  So ciedade Car navalesca 25 Ho ras, na ci dade de
Boa Vis ta das Mis sões  –  RS;

7 – Por taria nº 631, de 14 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Be neficente e Cul tural de Ilha Com pri-
da, na ci dade de Ilha Com prida  –  SP;

8 – Por taria nº 682, de 14 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária Pró Ci dadania e Cul tura
de Pa racuru – ACOMCULT, na ci dade de Pa racuru  – 
CE;

9 – Por taria nº 683, de 14 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Pal maciana da Co munidade Sede  – 
ASPACS, na ci dade de Pal mácia  –  CE; e

10 – Por taria nº 685, de 14 de no vembro de
2001 – Asso ciação Bon jesuense Co munitária de Ra -
diodifusão, na ci dade de Bom Je sus do Ga lho  –  MG.

Brasília, 31 de ja neiro de 2002.  –  Fer nando
Henrique Car doso.
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MC Nº 805 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação
para que a en tidade So ciedade Car navalesca 25 ho -
ras, na ci dade de Boa Vis ta das Mis sões. Estado do
Rio Gran de do Sul, ex plore o ser viço de ra diodifusão
comunitária, em con formidade com o caput do art.
223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
reiro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem. que as en tidades tra balhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es tes nú cleo po pulaci-
onais.

4. So bre o caso em es pécie. de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53790.001346/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, teor
do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente,  –  Pi menta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 680, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998. e ten do em vis ta o que cons tado Pro cesso
Administrativo na 53790.001346/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a So ciedade Car navalesca 25
Horas, com sede na Rua Rui Bar bosa, s/nº, na ci dade

de Boa Vis ta das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do
Sul, a exe cutar serviço de ra diodifusão co munitária,
pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 27º39’50”S e lon gitude em
53º19’0l”W, utilizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 336/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.790.001.346/98 DE
08-10-1998
OBJETO: Requerimento de ou torga de au torização
para ex ploração do ser viço de ra diodifusão Co muni-
tária.
INTERESSADO: Sociedade Car navalesca 25 Ho-
ras, lo calidade de Boa Vis ta das Mis sões , Estado
do Rio Gran de do Sul.

I  – Intro dução

1. A So ciedade Car navalesca 25 Ho ras, inscrita
no CNPJ sob o nú mero 02.752.857/0001-93, Esta do
do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua Rui Bar bosa,
s/nº , Ci dade de Boa Vis ta das Mis sões, di rigiu-se ao
Senhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por
meio de re querimento da tado de 30-12-1998 e, pos -
teriormente, da tado de 26-01-1999, subs crito por re -
presentante le gal, de monstrando in teresse na ex plo-
ração do Serviço de Ra diodifusão Co munitária, na lo -
calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diá rio Ofi cial da União — D.O.U.,
de 14-12-1998, Se ção 3, que contempla a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.
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II  – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-02-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 03-03-1998 e
Norma nº 02/98, de 06-08-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
02/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma 02/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

Estatuto So cial;
 – ata de cons tituição e ele ição de di ri-

gentes;
 – de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
face aos di tames le gais per tinentes;

 – ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

–  in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re si-
dência e de claração de fiel cum primento às
normas, re colhimento da taxa de ca dastro e
cópias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 11 a 141 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados
cumprimento de exi gências, este De partamento
constatou con formidade le gal e nor mativa, pelo que
passa a exa minar as in formações téc nicas de re le-
vância.

III  – Re latório

• in formações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cir culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua Rui Bar bosa, s/nº , Ci -
dade de Boa Vis ta das Mis sões, Estado do Rio Gran -
de do Sul, de co ordenadas ge ográficas em 27º 39’
50”S de la titude e 53º 19’ 01”W de lon gitude, con so-
antes aos da dos constantes no avi so no DOU de
14-12-1998, Se ção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 78, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”. Posteriormente, foi in -
dicado o real en dereço do sis tema ir radiante, que
após ana lisado, foi ace ito pelo Enge nheiro Res ponsá-
vel.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– ins truções so bre le vantamentos do
IBGE;

– com patibilização  de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
da do cumentação elencada no su bitem 6.7 in cisos I, 
II e VII da Nor ma nº 2/98, CNPJ da re querente,
comprovante de vá lida exis tência das Enti dades que
manifestaram apo io à ini ciativa da re querente, de-
claração do en dereço da sede da Enti dade, de clara-
ção de acor do com o su bitem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1 
da Nor ma nº 2/98, bem como do su bitem 6.11, (Pro -
jeto Téc nico) da Nor ma 2/98 (fls. 80 a 141).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, nº 132, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa

e de lo calização do trans missor, sis tema ir -
radiante e es túdio;
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– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com indicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 142 e 143.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Sociedade Car navalesca 25 Ho ras.

– qua dro di retivo
Presidente:                    Da niel Ri gon
Vice-Presidente:             San dro San giogo
1º Se cretário:            Dar cilo Ma urício da Sil va kop pe
2º Se cretário:                  Ga lileu Gu erra
1º Te soureiro:                    Már cio Vi cari
2º Te soureiro:                 Oda ir Re belato

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio
Rua C, s/nº, Cen tro, Ci dade de Boa Vis ta das Mis-
sões, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– co ordenadas ge ográficas
27º39’50”S de La titude e 53º19’01”W de Lon gitude,
correspondentes aos da dos constantes no “For mu-
lário de Infor mações Téc nicas”, fl. 132 e “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Estação de RADCOM”, fls.
142 e 143, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela So ciedade Car nava-
lesca 25 Ho ras, no sentido de con ceder-lhe a Ou torga
de Au torização para a ex ploração do ser viço de ra dio-

difusão co munitária, na lo calidade pre tendida, den tro
das con dições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistra-
tivo nº 53.790.001.346/98, de 8-10-1998.

Brasília, 27 de se tembro de 2001. – Re lator da
conclusão Ju rídica

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 21 de se tembro de 2001. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Co ordenador-Geral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, 2003

(nº 1.913/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária de Co municação e Cul-
tura SANT’ANA a exe cutar ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de Ro-
seira, Esta do de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 676, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária de Co municação e Cul tura
Sant’Ana a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Ro seira, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 94, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhadas de ex posições de mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 671, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Alu ísio de Alme ida, na ci -
dade de Gu areí – SP;

2 – Por taria nº 672, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Ra diodifusão e Jor na-
lismo de San tana de Ca taguases para o De senvolvi-
mento Artís tico e Cul tural, na ci dade de San tana de
Cataguases – MG;
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3 – Por taria nº 673, de 14 de no vembro de 2001
– Aca demia Cul tural de Santa He lena –
ACULT-STH/PR, na ci dade de San ta He lena – PR;

4 – Por taria nº 674, de 14 de no vembro de 2001
–  Asso ciação Assis tencial e Edu cativa Co munidade
Solidária Sha lon de Are iópolis, na ci dade de Are iópo-
lis – SP;

5 – Por taria nº 675, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Iga rapava, na ci dade de 
Igarapava – SP;

6 – Por taria nº 676, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Co municação e Cul tura
Sant’Ana, na ci dade de Ro seira – SP; e

7 – Por taria nº 687, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Can tagalense de Rá dio
Difusão, na ci dade de Três Rios – RJ.

Brasília, 14 de fe vereiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 803 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou -
torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Co munitária de Co muni-
cação e Cultura Sant’Ana, na ci dade de Ro seira,
Estado de São Pa ulo, ex plore o ser viço de ra diodifu-
são co munitária, em con formidade com o caput do
art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
vereiro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná li-
ses téc nica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons -
tatando a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao
pleito, o que se con clui da do cumentação de ori-

gem, con substanciada nos au tos do Processo
Administrativo nº 53 830.002663/98, que ora faço
acompanhar, com a fi nalidade de sub sidiar os tra-
balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu ca-
cionais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto
do pre sente pro cesso, passará a pro duzir efe itos
legais so mente após de liberação do Con gresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição
Federal.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 676,  DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações. no
uso de suas atri buições. considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.002663/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária de
Comunicação e Cul tura Sant’Ana, com sede na Pra ça
Sant’Ana, Nº 447, na ci dade de Ro seira, Esta do de
São Pa ulo, a executar ser viço de ra diodifusão co mu-
nitária, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clu-
sividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998. leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar
com o sis tema ir radiante lo calizado nas co ordena-
das ge ográficas com la titude em 22°53’53”S e lon -
gitude em 45°18’19”W, uti lizando a fre qüência de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição. de ven do a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 368/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.830.002.663/98 de
6-11-1998.

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária de Co mu-
nicação e Cultura Sant’Ana, lo calidade de Ro seira,
Estado de São Pa ulo.
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I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária de Co municação e 
Cultura Sant’Ana, ins crita no CGC sob o nú mero
02.683.07510001-40, Esta do de São Pa ulo, com
sede na Pra ça Sant’Ana, nº 447, Ci dade de Ro seira,
dirigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do das Co muni-
cações, por meio de re querimento da tado de
29-10-1998, subs crito por re presentante le gal, de-
monstrando in teresse na ex ploração do Ser viço de
Radiodifusão Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18-31999, Se ção 3, que con templa a lo calidade onde
pretende ins talar o seu trans missor, as sim como o
sistema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

 – Esta tuto So cial;
 – ata de cons tituição e ele ição de di ri-

gentes;
 – de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

 – ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

 – plan tas de ar ruamento, com in dica-
ção do lo cal de ins talação do sis tema ir radi-
ante, e res pectivas co ordenadas ge ográfi-
cas;

 – in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re si-
dência e de claração de fiel cum primento às
normas, re colhimento da taxa de ca dastro e
cópias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 4 a 229 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Pra ça Sant’Ana, nº 447,
Centro, Ci dade de Ro seira, Esta do de São Pa ulo, de 
coordenadas ge ográficas em 22°53’89,2”S de la titu-
de e 45°18’31,4” W de lon gitude, con sideradas na
análise da fl. 180, as co ordenadas ge ográficas em
22°54’19”S  de la titude e 45°18’31”W de lon gitude,
consoantes aos da dos cons tantes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 180, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”. Pos teriormente, fo ram
indicadas no vas co ordenadas ge ográficas e o real en -
dereço, que após ana lisados, fo ram aceitos pelo
Engenheiro Res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:
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– in formações so bre  ge ração de co or-
denadas ge ográficas, instruções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
da do cumentação elen cada no su bitem 6.7 in ciso III
da Nor ma 2/98, con firmação de co ordenadas ge o-
gráficas, plan ta de ar ruamento, bem como do su bi-
tem 6.11, (Pro jeto Téc nico) e ade quação do mes mo
à Nor ma 2/98 (fls. 184 a 229).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 228, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa

e de lo calização do trans missor, sis tema ir-
radiante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com indicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma 2/98, em es pecial as exi gências ins-
critas em seu item 6.11, fo lhas 232 e 233.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -

cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome

Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
Sant’Ana.

– qua dro di retivo

Presidente: Nel son Fer reira Lo pes
Vice-Presidente: Be nedito Ra nulfo de Lima
1ª Se cretária: Eli ete Apa recida de Ara újo Sil va
2ª Se cretária:  Noê mia Ri beiro de Alme ida
1ª Te soureira:  Már cia He lena Pe reira de Si queira
2ª Tesou reira:    Ja nete Ma ria Sou za San tos
Dir. Pa trimônio: Orlan do Pin to

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio

Praça Sant’Ana, nº 477, Cen tro, Ci dade de Ro seira,
Estado de São Pa ulo;

– co ordenadas ge ográficas

22°53’53”S de la titude e 45°18’19”W de lon gitude,
correspondentes aos da dos cons tantes no “For mu-
lário de Infor mações Técnicas”, fl. 228 e “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Esta ção de RADCOM”, fls.
232 e 233, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de fe-
rimento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co -
munitária de Co municação e Cul tura Sant’Ana,
no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au tori-
zação para a ex ploração do serviço de ra diodifu-
são co munitária, na lo calidade pre tendida, dentro
das con dições cir cunscritas no Pro cesso Admi-
nistrativo nº 53.830.002.663/98, de 6-11-1998.

Brasília, 5 de ou tubro de 2001. – Adriana G.
Costa, Re latora da con clusão ju rídica –          , Re lator
da con clusão téc nica

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 19 de ou tubro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

(À Co missão de Edu cação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, 2003

(Nº 1.923/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à Fun dação de Apo io ao De senvolvimen-
to do Ensi no Su perior do Nor te de Mi nas
– FADENOR, para exe cutar ser viço de ra -
diodifusão so nora em fre qüência mo du-
lada na ci dade de Mon tes Cla ros, Estado
de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a
Portaria nº 131, de 5 de fe vereiro de 2002, que ou -
torga per missão à Fun dação de Apo io ao De senvol-
vimento do Ensi no Su perior do Nor te de Mi nas –
FADENOR, para exe cutar por dez anos, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada, com fins ex clusivamente
educativos, na ci dade de mon tes Cla ros, Esta do de
Minas Ge rais.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

Câmara dos De putados, 12 de mar ço de 2003. – 
João Pa ulo Cu nha, Pre sidente.

MENSAGEM Nº 173, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Exce lências, acom pa-
nhadas de ex posições de mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, per missões para exe -
cutar, pelo pra zo de dez anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, ser viços de ra diodifusão so nora em fre qüên-
cia mo dulada, com fins ex clusivamente edu cativos,
conforme os se guintes, atos e en tidades:

1 – Por taria nº 120, de 31 de ja neiro de 2002 –
Fundação Tres pontana de De senvolvimento Edu caci-
onal e So ciocultural, na ci dade de Ita jubá –  MG;

2 – Por taria nº 121, de 31 de ja neiro de 2002 –
Fundação Nos sa Se nhora Apa recida, na ci dade de
Bom Des pacho – MG;

3 – Por taria nº 123, de 31 de ja neiro de 2002 –
Fundação Re gional Inte grada – FuRI, na ci dade de
Santiago – RS;

4 – Por taria nº 125, de 31 de ja neiro de 2002 –
Fundação Gil van Cos ta, na ci dade de Ca ruaru – PE;

5 – Por taria nº 126, de 31 de ja neiro de 2002 –
Fundação Tres pontana de De senvolvimento Edu caci-
onal e So ciocultural, na ci dade de Três Pon tas – MG;

6 – Por taria nº 128, de 5 de fe vereiro de 2002 –
Fundação da Uni versidade Fe deral do Pa raná para o
Desenvolvimento da Ciên cia, da Tec nologia e da Cul-
tura, na ci dade de São José dos Pi nhais – PR;

7 – Por taria nº 131, de 5 de fe vereiro de 2002 –
Fundação de Apo io ao De senvolvimento do Ensi no
Superior do Nor te de Mi nas – FADENOR, na ci dade
de Mon tes Claros – MG;

8 – Por taria nº 135, de 5 de fe vereiro de 2002 –
Fundação Edu cativa Cul tural Câ mara de Di rigentes
Lojistas de Belo Ho rizonte, na ci dade de Belo Ho ri-
zonte – MG; e

9 – Por taria nº 136, de 5 de fe vereiro de 2002 –
Fundação Edu cativa e Cul tural de Santana do Pa raí-
so, na ci dade de San tana do Pa raíso – MG.

Brasília, 19 de mar ço de 2002.

MC Nº 156 EM

Brasília, fe vereiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

Encaminho a Vos sa Exce lência o Pro cesso nº
53000.000189/2001, de in teresse da Fun dação de
Apoio ao De senvolvimento do Ensi no Su perior do Nor te
de Mi nas – FADENOR, ob jeto de per missão para exe -
cutar serviço de ra diodifusão so nora em fre qüência mo -
dulada, com fins ex clusivamente edu cativos, na ci dade
de mon tes Claros, Esta do de Mi nas Ge rais.

2. De acor do com o art. 13, § 1º do Re gulamento
dos Ser viços de Ra diodifusão, apro vado pelo De creto
nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a re dação
que lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de -
zembro de 1996, não de penderá de edi tal a ou torga
para exe cução de ser viço de ra diodifusão com fins
exclusivamente edu cativos.

3. Cum pre ressaltar que o pe dido se en contra
devidamente ins truído, de acor do com a le gislação
aplicável, de monstrando pos suir a en tidade as qua lifi-
cações exigidas para a exe cução do serviço, o que
me le vou a ou torgar a per missão, nos ter mos da in clu-
sa por taria.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá
efeitos le gais após de liberação do Con gresso Na cio-
nal, para onde so licito, seja en caminhado o re ferido
ato, acom panhado do pro cesso que lhe deu ori gem.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.
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PORTARIA Nº 131,DE 5 DE FEVEREIRO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no uso
de suas atri buições, con siderando o dis posto no art. 13, § 
1º, do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão, apro -
vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963,
com a re dação que lhe foi dada pelo De creto nº 2.108, de 
24 de de zembro de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro cesso nº 53000.000189/2001, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à Fun dação de Apo -
io ao De senvolvimento do Ensi no Su perior do Nor te
de Mi nas – FADENOR, para exe cutar, pelo pra zo de
dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão so nora em fre qüência mo dulada, com fins
exclusivamente edu cativos, na ci dade de mon tes Cla -
ros, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º A per missão ora ou torgada re ger-se-á
pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações, leis
subseqüentes, re gulamentos e obri gações as sumi-
das pela ou torgada.

Art. 3º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art 4º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

PARECER Nº 262/2001

REFERÊNCIA:  Pro cesso nº 53000.000189/01.

INTERESSADA:  Fun dação de Apoio ao De senvol-
vimento do Ensi no Su perior do Nor te de Mi nas –
FANEDOR.

ASSUNTO:  Ou torga de ser viço de ra diodifusão.

EMENTA: – Inde pende de edi tal a ou torga para ser -
viço de ra diodifusão com fins ex clusivamente edu ca-
tivos.
– Aten dimento das exi gências es tabelecidas no Re-
gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão e na Por -
taria Interministerial nº 651/99.

CONCLUSÃO: Pelo de ferimento.

I – Os Fa tos

A Fun dação de Apo io ao De senvolvimento do
Ensino Su perior do Nor te de Mi nas – FADENOR, com 
sede na ci dade de Mon tes Cla ros, Esta do de Mi nas
Gerais, re quer lhe seja ou torgada per missão para
executar o ser viço de ra diodifusão so nora em fre-
qüência mo dulada, com fins ex clusivamente edu cati-
vos, na quela ci dade, me diante a uti lização do ca nal
266 E, pre visto no Pla no Bá sico de Dis tribuição de
Canais do re ferido ser viço.

2. Tra ta-se de fundação, sem fins lu crativos, com 
autonomia ad ministrativa e fi nanceira, ten do como
um de seus ob jetivos, pro mover, me diante con cessão
ou per missão, pro gramas in formativos, culturais e re -
creativos por te levisão, rá dio e ou tros me ios de co mu-
nicação.

3. Para aten der aos re quisitos es tabelecidos
pela le gislação de ra diodifusão, a en tidade apre sen-
tou toda a do cumentação pertinente.

4. A es critura pú blica com o es tatuto so cial da
entidade en contra-se de vidamente ma triculada no
Registro Ci vil de Pes soas Ju rídicas, Li vro “A – 8» ,
sob o nº 6489-01, em 2 de fe vereiro de 2001, na ci da-
de de Mon tes Cla ros, Mi nas Ge rais, aten dendo a to -
dos os re quisitos dis postos no Có digo Ci vil Bra sileiro
e na le gislação es pecífica de ra diodifusão.

5. O car go de Di retor Ge ral, que terá man dato
de dois anos, con forme o ar tigo 18, § 2º, do Esta tuto
da en tidade, está ocu pado pelo Sr. Wil son Atair Ra -
mos, ca bendo a ele a re presentação ativa e pas siva
da Fun dação, nos atos de sua ad ministração.

6. Está pre visto tam bém o car go de Di retor Fi -
nanceiro, ocu pado pela Srª Ruth To lentino Bar bosa.

II – Do Mé rito

7. A ou torga de per missão, con cessão e au tori-
zação serviços de ra diodifusão so nora e de sons e
imagens está Cons tituição Fe deral (art. 21, in ciso XII,
alínea a).

8. É tam bém a Carta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Executivo com petência para ou -
torgar con cessão, permissão e au torização para o re -
ferido ser viço, ao tempo em que con diciona a efi cácia
do cor respondente ato à de liberação do Con gresso
Nacional.

9. O Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re dação que lhe foi 
dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de zembro de
1996, pu blicado no DOU de 26 sub seqüente, dispen-
sa a pu blicação de edi tal para a ou torga de ser viço de
radiodifusão com fins ex clusivamente edu cativos.

“Art. 13. .................................................
(...)
§ 1º É dis pensável a li citação para ou-

torga para exe cução de Ser viços de Ra diodi-
fusão com fins ex clusivamente edu cativos.”

10. A do cumentação instrutória con cernente à
entidade e aos seus di retores está em or dem. A en -
tidade en caminhou a de claração pre vista na Por taria
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Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
cada no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de ferimento da ou torga pre tendida não
implicará des cumprimento dos li mites fi xados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quan to aos di retores, con forme
declarações firmadas por eles e jun tadas às fls. 6 e
156 dos pre sentes au tos.

III – Con clusão

Estando o pro cesso de vidamente ins tru ído, em
conformidade com os dis positivos le gais que re gem
os ser viços de ra diodifusão, con cluo pelo de ferimento
do pe dido, su gerindo que os au tos se jam en caminha-
dos ao Di retor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão para pros seguimento.

Posteriormente à de cisão da ou torga, o pro ces-
so de verá ser en caminhado ao Con gresso Na cional,
onde o ato de ou torga será apre ciado, conforme dis -
põe a Cons tituição Fe deral (art. 223, § 1º).

É o pa recer “sub censura”.
Brasília, 19 de de zembro de 2001. – Fernando

Sampaio Neto, Assessor Ju rídico.

De acor do. À con sideração do Sr. Di re-
tor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão.

Brasília, 19 de de zembro de 2001. – Napoleão
Valadares, Coordenador-Geral de Ou torga.

À Con sideração do Sr. Se cretário de
Serviços de Ra diodifusão.

Brasília, 19 de de zembro de 2001. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão.

Encaminhem-se os au tos à dou ta Con -
sultoria Ju rídica, para pros seguimento.

Brasília, 19 de de zembro de 2001. – Antonio
Carlos Tar deli, Secretário de Ser viços de Ra diodifu-
são Inte rino.

(À Co missão de Edu cação).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 47, 2003

(nº 1.924/2002 na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga con ces-
são à Fun dação Uni versidade do Sul de
Santa Ca tarina – UNISUL para exe cutar
serviço de ra diodifusão de sons e ima-
gens na ci dade de Tu barão, Estado de
Santa Ca tarina.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 8 de mar ço de 2002, que ou torga con-
cessão à Fun dação Uni versidade do Sul de San ta Ca -
tarina – UNISUL para exe cutar, por quin ze anos, sem
direito de ex clusividade, serviço de ra diodifusão de
sons e ima gens, com fins ex clusivamente edu cativos,
na ci dade de Tu barão, Esta do de San ta Ca tarina.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação. – João Pa ulo Cu nha, Pre-
sidente.

MENSAGEM Nº 178, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49 in ciso XII com binado

com o § 3º do art. 223. da Cons tituição Fe deral.
submeto ã apre ciação de Vos sas Exce lências.
acompanhado de Expo sição de Mo tivos do Se nhor
Ministro de Esta do das Co municações, o ato cons -
tante do De creto de 8 de mar ço de 2002, que Ou-
torga con cessão ás en tidades que men ciona para
executar ser viço de ra diodifusão, com fins ex clusi-
vamente edu cativos, e dá ou tras pro vidências”. As
entidades men cionadas são as se guintes:

1 – Fun dação Dom Bos co de Co muni-
cação de Pon te Nova, na ci dade de Pon te
Nova-MG:

2 – Fun dacão “José Bo nifacio La fayet-
te de Andra da”, na ci dade de Bar bace-
na-MG:

3 – Fun dacão Universidade do Sul de
Santacatarina UNISUL. na ci dade de Tu ba-
rão-SC: e

4 – Fun dacão Edu cativa e Cul tural de
Araras. na ci dade de Ara ras-SP.

Brasília, 22 de mar ço de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº135 EM

Brasília, 7 de fe vereiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submeto à con sideração de Vossa Exce lência o 

incluso pro jeto de de creto que tra ta da ou torga de
concessão às en tidades aba ixo re lacionadas. para
executar serviço de ra diodifusão de sons e ima gens.
com fins ex clusivamente edu cativos, nas lo calidades
e Uni dades da Fe deração in dicadas:

•Fundação Dom Bos co de Co munica-
ção de Pon te Nova, na ci dade de Pon te
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Nova. Esta do de Mi nas Ge rais (Pro cesso nº
53710.000908/01);

•Fundação “José Bo nifacio La fayete
de Andra da”, na ci dade de Bar bacena. Esta -
do de Mi nas Ge rais (Pro cesso nº
53710.000428/00);

•Fundação Uni versidade do Sul de
Santa Ca tarina – UNISUL. na ci dade de Tu-
barão. Esta do de San ta Ca tarina (Pro cesso
nº 53740.002320/99);

•Fundação Edu cativa E Cul tural De
Araras. na ci dade de Ara ras. Esta do de São
Paulo (Pro cesso nº 53000.004316/01).

2.De acor do cor ri o ar tigo 14. § 2º do De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro de 1967, e com o § 1º
do ar tigo 13 do Re gulamento de Ser viços de Ra diodi-
fusão. apro vado pelo De creto nº 52.795. De 31 de ou -
tubro de 1963. com a re dação que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108. de 24 de de zembro de 1996. não
dependerá de edi tal a ou torga para exe cução de ser-
viço de ra diodifusão com fins ex clusivamente edu cati-
vos.

3. Cum pre res saltar que os pe didos se en con-
tram de vidamente ins truídos de acor do com a le gisla-
ção apli cável de monstrando pos suírem as en tidades
as qua lificações exi gidas para a exe cução do serviço.

4.Esclareço que. nos ter mos do § 3º do ar tigo
223 da Cons tituição Fe deral o ato de ou torga so men-
te pro duzirá efe itos le gais após de liberação do Con -
gresso Na cional para onde so licito seja en caminhado
o re ferido ato, acom panhado dos pro cessos cor res-
pondentes.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga. Mi nistro
de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 8 DE MARÇ0 DE 2002

Outorga con cessão às en tidades
que men ciona, para exe cutar serviço de
radiodifusão, com fins ex clusivamente
educativos, e dá ou tras providências.

O Pre sidente da Re publica, no uso das atri bui-
ções Que lhe con ferem os arts. 84. in ciso IV. e 223,
caput da Cons tituição, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962 e ten do em vis ta o dis posto no
art. 14, § 2º, do De creto-Lei nº 236 de 28 de fe vereiro
de 1967, e no § 1º do art. 13 do Re gulamento de Ser -
viços de Ra diodifusão, apro vado pelo De creto nº
52.795. de 31 de ou tubro de 1963,

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada con cessão às en tidades

abaixo men cionadas, para exe cutar, pelo pra zo de

quinze anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens, com fins ex clusiva-
mente edu cativos:

I – Fun dação Dom Bos co de Co municação de
Ponte Nova, na ci dade de Pon te Nova, Esta do de Mi -
nas Ge rais (Pro cesso nº 53710.000908/01 ); 

II – Fun dação “José Bont fácio La fayette de
Andrada”, na ci dade de Bar bacena, Esta do de Mi nas
Gerais (Pro cesso nº 53710.000428/00);

III – Fun dação Universdade do Sul de San ta Ca -
tarina – UNISUL. na ci dade de Tu barão Esta do de
Santa Ca tarina (Pro cesso nº 53740.002320/99);

IV – Fun dação Educativa e Cul tural de Ara ras,
na ci dade de Ara ras, Esta do de São Pa ulo (Pro cesso
nº 53000.004316/01).

Parágrafo úni co. As concessões ora ou torgadas
reger-se-ão pelo Có digo Bra sileiro de “Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pe las ou torgadas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional. nos ter mos
do § 3º do art.  223 da Cons tituição.

Art. 3º Os con tratos de correntes des tas conces-
sões de verão ser as sinados dentro de sessenta dias,
a con tar da data da pu blicação da de liberação de que
trata o art. 2º sob pena de to marem-se nu los, de ple no
direito, os atos de ou torga.

Art. 4º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 8 de mar ço de 2002. – Fer nando Hen -
rique Car doso,181º da Inde pendência e 114º da Re -
pública.

PARECER Nº 5/2002

Referência: Pro cesso nº 53740.002320/99
Interessada : Fun dação Uni versidade do Sul De
Santa Ca tarina – Uni sul
Assunto: Ou torga de ser viço de ra diodifusão.
Ementa – Inde pende de edi tal a ou torga para ser viço
de ra diodifusão com fins ex clusivamente edu cativos.
– Aten dimento das exi gências es tabelecidas no Re-
gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão e na Por -
taria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo de ferimento

I – Os Fa tos

A Fun dação Uni versidade do Sul de San ta Ca -
tarina – UNISUL, com sede na ci dade de Tu barão,
Estado de San ta Ca tarina, re quer lhe seja ou torgada
concessão para exe cutar o serviço de ra diodifusão de 
sons e ima gens, com fins ex clusivamente edu cativos,
naquela ci dade, me diante a uti lização do ca nal 4E,
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previsto no Pla no Bá sico de Dis tribuição de Ca nais do 
referido ser viço.

2. Tra ta-se de fundação de di reito pri vado, sem
fins lu crativos, com au tonomia pa trimonial, ad minis-
trativa e fi nanceira, cujo ob jetivo prin cipal é pro mover,
mediante con cessão ou per missão, pro gramas in for-
mativos, cul turais e re creativos por te levisão, rá dio e
outros me ios de co municação.

3. Para aten der aos re quisitos es tabelecidos
pela le gislação de ra diodifusão, a en tidade apre sen-
tou toda a do cumentação pertinente.

4. A es critura pú blica com o es tatuto so cial da
entidade en contra-se de vidamente ma triculada no
Registro Ci vil de Pessoas Ju rídicas, Li vro “A –10”, sob 
o nº 2059, em 17 de se tembro de 1997, na ci dade de
Tubarão, San ta Ca tarina, aten dendo a to dos os re qui-
sitos dis postos no Có digo Ci vil Bra sileiro e na le gisla-
ção es pecífica de ra diodifusão.

5. O car go de Re itor, que terá man dato de qua -
tro anos, con forme ar tigo 25, § 1º, do Esta tuto da en ti-
dade, está ocu pado pelo Sr. Ger son Luiz Joner da Sil -
veira, ca bendo a ele a re presentação ati va e pas siva
da Fun dação, nos atos de sua ad ministração.

6. Estão pre vistos tam bém os car gos de
Vice-Reitor, ocu pado pelo Sr. Se bastião Sa lésio
Herdt, de Pró-Re itor Admi nistrativo, ocu pado pelo Sr.
Ailton Na zareno So ares, de Pró-Reitor Aca dêmico,
ocupado pelo Sr. Edgar Au gusto Lan zer e de Che fe
de Ga binete, ocu pado pelo Sr. Wil son Schu elter.

II – Do Mé rito

7. A ou torga de per missão, con cessão e au tori-
zação para exe cutar ser viços de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens está admitida na Cons tituição
Federal (art. 21, in ciso XII, alí nea a).

8. É tam bém a Carta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cutivo com petência para ou -
torgar concessão, permissão e au torização para o re -
ferido ser viço, ao tempo em que con diciona a efi cácia
do cor respondente ato à de liberação do Con gresso
Nacional.

9. O Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re dação que lhe foi 
dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de zembro de
1996, pu blicado no DOU de 26 sub seqüente, dispen-
sa a pu blicação de edi tal para a ou torga de ser viço de
radiodifusão com fins ex clusivamente edu cativos.

“Art 13 ...................................................
(...)
§ 1º – É dis pensável a li citação para ou-

torga para exe cução de Serviços de Ra diodifu-
são com fins ex clusivamente edu cativos”?

10. A do cumentação instrutória con cernente à
entidade e aos seus di retores está em or dem. A en -
tidade en caminhou a de claração pre vista na Por taria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
cada no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de ferimento da ou torga pre tendida não
implicará des cumprimento dos li mites fi xados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quan to aos di retores, con for-
me de clarações fir madas por eles e jun tadas às fls.
260 a 264 dos pre sentes au tos.

III – Con clusão

Estando o pro cesso de vidamente ins truído, em
conformidade com os dis positivos le gais que re gem
os ser viços de ra diodifusão, con cluo pelo de ferimento
do pe dido, su gerindo que os au tos se jam en caminha-
dos ao Di retor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão para pros seguimento.

O ato de ou torga dar-se-á por de creto pre siden-
cial, em ra zão de se tra tar do serviço de ra diodifusão
de sons e ima gens, con forme dis põe a le gislação es -
pecífica.

Posteriormente à de cisão da ou torga, o pro ces-
so de verá ser en caminhado ao Con gresso Na cional,
onde o ato de ou torga será apre ciado, conforme dis -
põe a Cons tituição Fe deral (art. 223).

É o pa recer “sub-cen sura”.
Brasília, 29 de ja neiro de 2002. – Fernando

Sampaio Net to, Assessor Ju rídico.

De acor do. À con sideração do Sr. Di re-
tor do De partamento de Ou torga de Ser vi-
ços de Ra diodifusão.

Brasília, 29 de ja neiro de 2002. – Napoleão Va -
ladares, Co ordenador-Geral de Ou torga.

À Con sideração do Sr. Se cretário de
Serviços de Ra diodifusão.

Brasília, 29 de ja neiro de 2002. – Antonio Car -
los Tar deli.

Diretor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão.

Encaminhem-se os au tos à dou ta Con -
sultoria Ju rídica, pros seguimento.

Brasília, 29 de ja neiro de 2002. – Antonio Car -
los Tar deli, Se cretário de Ser viços de Ra diodifusão
Interino.

(À Co missão de Edu cação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 48, DE 2003

(Nº 1.929/2002 na Câ mara dos De putados)

Aprova ato que ou torga con cessão
à Fun dação Cul tural Ser ra Azul para exe -
cutar ser viço de ra diodifusão de sons e
imagens na ci dade de Po rangatu, Estado
de Go iás.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 22 de ou tubro de 2001, que ou torga
concessão à Fun dação Cul tural Serra Azul para exe -
cutar, por quinze anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão de sons e ima gens, com fins
exclusivamente edu cativos, na ci dade de Po rangatu,
Estado de Go iás.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.172, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhado de Expo sição de Mo tivos de Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 22 de ou tubro de 2001, que “Ou torga con-
cessão às en tidades que men ciona, para exe cutar
serviço de ra diodifusão de sons e ima gens, com fins 
exclusivamente edu cativos, e dá ou tras pro vidênci-
as”. As en tidades men cionadas são as se guintes:

1 – Fun dação Vila ReaL, na ci dade de Ni te-
rói-RJ;

2 – Fun dação Três Fron teiras, na ci dade de Na -
nuque-MG;

3 – Fun dação Edu cativa e Cul tural Edil son Bran-
dão Gu imarães, na ci dade de Ja naúba-MG;

4 – Fun dação Cul tural Ser ra Azul, na ci dade de
Porangatu-GO; e

5 – Go verno Do Esta do Do Acre, por in termédio
da Fun dação de Cultura e Co municação Eli as Man -
sour — FEM, na ci dade de Rio Bran co-AC.

Brasília, 30 de ou tubro de 2001. – Marco Ma ciel.

MC Nº 576 EM

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submeto à con sideração de Vos sa Exce lência o 

incluso pro jeto de de creto que tra ta da ou torga de
concessão às en tidades abaixo re lacionadas, para
executar ser viço de ra di odifusão de sons e ima gens

(TV), com fins ex clusivamente edu cativos, nas lo cali-
dades e uni dades da Fe deração in dicadas:

Fundação Vila Real, na ci dade de Ni terói, Esta-
do do Rio de Ja neiro (Pro cesso 53000.008548/00);

Fundacão Três Fron teiras, na ci dade de Na nu-
que, Esta do de Mi nas Ge rais (Pro cesso nº
53710.000328/00);

Fundação Educativa E Cul tural Edil son Brandão
Guimarães, na ci dade de Ja naúba, Esta do de Mi nas
Gerais (Pro cesso nº 53710.001483/00);

Fundação Cul tural Ser ra Azul, na ci dade de
Porangatu, Esta do de Go iás (Pro cesso nº
53670.00007 /01);

Governo Do Esta do Do Acre, por in termédio da
Fundação de Cul tura Co municação Eli as Man sour –
FEM, na ci dade de Rio Bran co, Estado do Acre Pro -
cesso 53000.008086/00.

2. De acor do com o art. 14, § 2º, do De creto-Lei
nº 236, de 28 de fe vereiro de 1967, e com o § 1º, do
art. 13, do Re gulamento de Ser viços de Ra diodifusão,
aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 
1963, com a re dação que lhe foi dada pelo De creto nº
2.108, de 24 de de zembro de 1996, não de penderá
de edi tal a ou torga para exe cução de serviço de ra dio-
difusão com fins ex clusivamente edu cativos.

3. Cum pre res saltar que os pe didos se en contram
devidamente ins truídos, de acor do com a le gislação
aplicável, de monstrando pos suírem as en tidades as
qualificações exi gidas para a exe cução do serviço.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro duzirá
efeitos le gais após a de liberação do Con gresso Na ci-
onal, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato, acom panhado dos Pro cessos Admi nistrativos
correspondentes.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 22 DE OUTUBRO DE 2001

Outorga con cessão às en tidades
que men ciona, para exe cutar ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens com fins 
exclusivamente edu cativos, e dá ou tras
providências.

O Pre sidente da Re pública, no uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223, ca-
put, da Cons tituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em con ta o dis posto no art 
14, § 2º, do De creto-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Re gulamento dos Ser vi-
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ços de Ra diodifusão, apro vado pelo De creto nº
52.795, de 31 de ou tubro de 1963,

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada con cessão às en tidades

abaixo men cionadas, para exe cutar, pelo pra zo de
quinze anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens, com fins ex clusiva-
mente edu cativos:

I – Fun dação Vila Real, na ci dade de Ni terói,
Estado do Rio de Ja neiro (Pro cesso nº
53000.008548/00);

II – Fun dação Três Fron teiras, na ci dade de Na -
nuque, Esta do de Mi nas Ge rais (Pro cesso nº
53710.000328/00);

II – Fundação Educativa e Cultupal Edilson
Brandão Guimarães, na ci dade de Ja naúba, Esta do
de Mi nas Ge rais (Pro cesso nº 53710.001483/00).

IV – Fundação Cultural Serra Azul, na ci dade de
Porangatu, Esta do de Go iás (Pro cesso nº
53670.000075/01,

V – Governo o Estado do Acre, por in termédio
da Fun dação de Cultura e co municação Eli as Man-
sour – FEM, na ci dade de Rio Bran co, Esta do do Acre
(Processo nº 53000.008086/007.93.

Parágrafo úni co. As concessões ora ou torgadas
reger-se-ão pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pe las ou torgadas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 3º Os con tratos de correntes des tas conces-
sões de verão ser as sinados den tro de sessenta dias,
contar da data de pu blicação da de liberação de que
na ata o art. 2º sob pena de tor narem-se nu los, de ple -
no di reito, os atos de ou torga.

Art. 4º Este de creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília. 22 de ou tubro de 2001 180º da in de-
pendência e 113º da Re pública.  – Fernando Hen ri-
que Car doso.

PARECER SEOJU/DMC/GO Nº 85/2001

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53670.000075/01 
ORIGEM: Delegacia do MC em Go iás
INTERESSADA: Fundação Cultural Ser ra Azul
ASSUNTO: Ou torga de ser viço de ra diodifusão
EMENTA: Independe de edi tal a ou torga para ser viço
de ra diodifusão com fi nalidade ex clusivamente edu ca-
tiva. Aten di mento das exi gências es tabelecidas no Re -

gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão e na Por -
taria Interministerial nº 651 de 15 de abril de 1999.
CONCLUSÃO: Pelo de ferimento.

I – Dos fa tos

A Fun dação Cul tural Ser ra Azul, com sede na ci -
dade de Po rangatu, Esta do de Go iás, re quer lhe seja
outorgada con cessão para exe cutar ser viço ra diodifu-
são de sons e ima gens, com finalidade ex clusivamen-
te edu cativa.

O es tatuto da en tidade, re gistrado no car tório
competente, no li vro A-2, sob o nú mero 309, pre en-
che os re quisitos do Có digo Ci vil Bra sileiro e se en -
contra acor do com a le gislação es pecífica de ra diodi-
fusão (fls. 10-18).

De acor do com o do cumento de fls. 5 e 7, a di re-
toria da re querente com man dato de 3 (três) anos (ar-
tigo 21 do es tatuto-fl. 14), é a se guinte:

CARGO NOME

DIRETOR PRESIDENTE LUIZ SÉRGIO GONÇALVES DOS REIS

DIRETOR TESOUREIRO REJANE GOMES TAVARES GOMIDES

DIRETOR ADMINISTRATIVO                         ROGÉRIO GOMIDE

A do cumentação pertinente aos di retores foi
anexada re querimento, en contrando-se às fls. 5-7 e
25-40.

II – Do Mé rito

A ou torga de per missão para exe cutar serviço
de ra diodifusão de sons e ima gens está ad mitida na
Constituição Fe deral (le tra a, do in ciso XII, do ar tigo
21).

O ar tigo 13, § 1º do Re gulamento dos Ser viços
de Ra diodifusão apro vado pelo De creto nº 52.795, de
31 de ou tubro de 1963, com a re dação que lhe dada
pelo De creto nº 2.108, de 24 de no vembro de 1996,
dispensa a li citação para ou torga de ser viço de ra dio-
difusão com fins ex clusivamente edu cativos.

“Artigo 13, § 1º  É dis pensável a li citação para
outorga para exe cução de ser viço de ra diodifusão
com fins ex clusivamente edu cativos.”

Por sua vez, a Cons tituição Fe deral, no ar tigo
223, es tabelece a com petência do Po der Exe cutivo
para ou torgar con cessão, permissão e au torização
para o ser viço de ra diodifusão e de termina que o ato
de ou torga de verá ser apre ciado no Con gresso Na ci-
onal e so mente pro duzirá efe itos le gais após sua de li-
beração.

A do cumentação ins trutória re ferente à en tidade
e a seus di retores está com pleta e em or dem (fls. 3-4).
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O de ferimento da ou torga pre tendida não im pli-
cará des cumprimento dos li mites fi xados pelo De cre-
to-Lei nº 236/67, quan to a seus di retores, con forme
declaração de fl. 25, con firmadas em con sulta ao Ca -
dastro Na cional de Ra diodifusão.

III – Con clusão

Estando o pro cesso de vidamente ins tru ído, em
conformidade com os dis positivos le gais que re gem a
matéria, con cluimos pelo de ferimento do pe dido, su -
gerir o que os au tos se jam en caminhados ao De par-
tamento de Ou torga, para pros seguimento.

Posteriormente à de missão da ou torga, o pro-
cesso de verá ser en caminhado ao Con gresso Na cio-
nal, onde o ato de ou torga será apre ciado, con forme
dispõe a Cons tituição Fe deral (art. 223).

É o pa recer subcensura
Goiânia, 25 de ju lho de 2001. – Enéas Vi eira

Pinto Ju ni or, Assistente Ju rídico.

De acor do:
Encaminhe-se como pro posto.

Goiânia, 25 de ju lho de 2001. – Ramon Cu rado,
Delegado Inte rino do MC em Go iás.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 49, DE 2003

(Nº 1.931/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação de Ra diodifusão Co munitária “Voz
da Ilha” a exe cutar ser viço de ra diodifu-
são co munitária na ci dade de Ilha de Ita -
maracá, Esta do de Per nambuco.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 466, de 22 de agos to de 2001, que au toriza a
Associação de Ra diodifusão Co munitária “Voz da
Ilha” a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, ser viço de ra diodifusão co munitária na ci dade
de Ilha de Ita maracá, Esta do de Per nambuco.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.236, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223 da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para

executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 466, de 22 de agos to de 2001 –
Associação de Ra diodifusão co munitária “Voz da
Ilha”, na ci dade de Ilha de Ita maracá – PE;

2 – Por taria nº 469, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Cen tro de Tra dições Nor-
destinas, na ci dade de Ber tioga – SP;

3 – Por taria nº 470, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
de Si monésia/MG, na ci dade de Si monésia – MG;

4 – Por taria nº 471, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Di amantense de Ra diodifusão Co munitá-
ria, na ci dade de Di amante – PB;

5 – Por taria nº 472, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão Cul tural,
Educativa e Artís tica de Bru madinho, na ci dade de
Brumadinho – MG;

6 – Por taria nº 473, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Bi guaçuense de Ra diodifusão Co munitá-
ria – ABRACOM, na ci dade de Bi guaçu – SC;

7 – Por taria nº 474, de 22 de agos to de 2901 –
Associação Rá dio Co munitária Fe itoria FM, na ci dade
de São Le opoldo – RS;

8 – Por taria nº 475, de 22 de agos to de 2001 –
Associação de Ra diodifusão Co munitária Mon tes
Claros, na ci dade de Mon tes Claros – MG;

9 – Por taria nº 476, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Téc nico Edu cacional Equi pe, na ci dade
de Sa pucaia do Sul – RS; e

10 – Por taria nº 477, de 22 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
de Gló ria de Go itá, na ci dade de Gló ria de Go itá – PE.

Brasília, 6 de no vembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 590 EM

Brasília, 28 de se tembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação de Ra diodi-
fusão Co munitária “Voz da Ilha”, na ci dade de Ilha de
Itamaracá, Estado de Per nambuco, ex plore o ser viço
de ra diodifusão co munitária, em conformidade com o
caput do art. 223 da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
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munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi -
losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma -
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa ex celência, es sas ações
permitem  que as en tidades tra balhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in teração de in formações be néficas em to dos
os seg mentos e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53103.000372/99, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente,  Pi menta da Ve iga , Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 466 DE 22 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 de 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de 
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do pro cesso
Administrativo nº 53103.000372/99, re solve:

Art. 1º au torizar a Asso ciação de Ra diodifusão
Comunitária “Voz da Ilha”, com sede na rua Ma ria Be -
tânia, nº 125-A, Pra ia do Sos sego, na ci dade de Ilha
de Ita maracá, Esta do de Per nambuco, a exe cutar o
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar como
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 07°45’09”S e lon gitude
34°49’27”W, utilizando a fre qüência de 104,9 MHZ.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pi menta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 234/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.103.000.372/99 de
18-6-1999.
OBJETO: re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão do
serviço de Ra diodifusão Co munitária.
INTERESSADO: Asso ciação de Ra diodifusão Co-
munitária” voz da Ilha” lo calidade de Ita maracá,
Estado de Per nambuco.

I – Intro dução

1. A Asso ciação de Ra diodifusão Co munitária “
Voz da Ilha”, ins crita no CNPJ sob o nú mero
03.219.877/0001-66, Esta do de Per nambuco, com
sede na Rua Ma ria Be tânia, nº 125-A, Pra ia do Sos se-
go, Ci dade de Ita maracá, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, por meio de re querimen-
to da tado de 18-6-1999 e, pos teriormente da tado de
4-10-1999 subs crito por re presentante le gal de mons-
trando in teresse na ex ploração do Ser viço de Ra diodi-
fusão Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
corro re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União, de
9-9-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade onde
pretende ins talar o seu trans missor, as sim como o
sistema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

· atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento co Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
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coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação de ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2.198 e, ain da jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

 – Esta tuto So cial;
 – ata de cons tituição e ele ição de di ri-

gentes;
 – de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
face aos di tames le gais per tinentes;

 – ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

 – plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sis tema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

 – in formações com plementares de di -
rigentes da en tidade, como de claração de
residência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 2 a 244 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a um km,
com cen tro lo calizado na Av. João Pes soa Gu erra, nº
575, Cen tro, Ci dade de lta maracá, Esta do de Per-
nambuco, de co ordenadas ge ográficas em
07º45’09”S de la titude e 34°49’32”W de lon gitude, re -
tificadas em 07°45’09”S de la titude e 34°49’27”W de
longitude, con soantes dos da dos cons tantes no avi so
no DOU de 9-9-1999, Se ção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 93, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

 – in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

 – com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

 – si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

 – plan ta de ar ruamento, en dereços da 
sede e do sis tema ir radiante;

 – ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação de 
alteração es tatutária, com provante de re gistro da Ata
de Cons tituição, do Esta tuto e da al teração es tatutária,
comprovação de vá lida exis tência das Enti dades que
manifestaram apo io à ini ciativa da re querente, bem cor -
no do su bitem 6.11 (Pro jeto Téc nico) e ade quação do
mesmo à Nor ma nº 2/98 ( fls. 95 a 244).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fl. 242, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

 – iden tificação da en tidade;
 – os en dereços da sede ad ministrativa

e de lo calização do trans missor, sis tema ir -
radiante e es túdio;

 – ca racterísticas técnicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

 – di agramas de ir radiação do sis tema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu tem 6.11, fo lhas 245 e 246.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
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cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
 – nome
Associação de Ra diodifusão Co munitária Voz da Ilha.
 – quadro di retivo
Presidente: Ma ria Gal dino de Ara újo
Vice-presidente: Ma riana de Sã Gon dim
Secretária Ge ral: Pa trícia Ro drigues da Luz
Te soureira: Sir leide de Sã Gon dim Reis
Dir. Cul tural: Ari neide de Oli veira Sil va
Dir. Pa trimônio: José Travasso da Luz

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio
Av. João Pes soa Gu erra, nº 575, Cen tro, Ci dade de
Itamaracá, Esta do de Per nambuco;

– co ordenadas ge ográficas
07°45’09”S de la titude e 34°49’27”W de lon gitude,
correspondentes aos da dos cons tantes no Formulá-
rio Infor mações Téc nicas”, fl. 242, e Ro teiro de Aná -
lise de Insta lação da Esta ção de RADCOM’, fls. 245
refere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação de Ra di-
odifusão Co munitária “ Voz da Ilha”, no sen tido de
conceder-lhe a Ou torga de Au torização para a ex plo-
ração do serviço de ra diodifusão co munitária, na lo ca-
lidade pre tendida, den tro das con dições cir cunscritas
no Pro cesso Admi nistrativo na 53.103.000.372/99 de 8 
de ju nho de 1999.

Brasília, 18 de ju lho de 2001. – Adriana G. Cos ta,
Relatora da con clusão Ju rídica. – Re lator da con clusão
Técnica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 19 de ju nho de 2001. – Hamilton Ma -
galhães Mes quita, Coordenador Ge ral.

De acor do.
À Con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 19 de ju lho de 2001. – Antonio Car los

Tardeli, Diretor do De partamento de Ou torga de Ser -
viços de Ra diodifusão.

Aprovo o Re latório nº
234/2001/DOSR/SSR/MC.

Encaminhe-se à Con sultoria Ju rídica
para exa me e pa recer.

Brasília, 20 de  2001. – Paulo Me nicucci, Se-
cretário de Ser viços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 50, DE 2003

(Nº 1.936/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária de Ra diodifusão Var gi-
nhense a exe cutar ser viço de ra diodifu-
são co munitária na ci dade de Var ginha,
Estado de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 503, de 24 de agos to de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária de Ra diodifusão Var ginhen-
se a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex clusivi-
dade, serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade
de Var ginha, Estado de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.284, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivo do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 497, de 24 de agos to de 2001 –
Associação dos Co municadores em Educação Ambi -
ental de Rondônia – ACEARON, na ci dade de Ma cha-
dinho D’Oeste-RO;

2 – Por taria nº 498, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária e Eco lógica de Ouro Pre to
(ACEOP), na ci dade de Ouro Pre to-MG;

3 – Por taria nº 500, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Cul tural Nova Pal ma, na ci dade de Nova
Palma-RS;

4 – Por taria nº 501, de 24 de agos to de 2001
Associação de Ami gos Mo radores do Ba irro Cen tro –
“AMICENTRO”, na ci dade de Sal to do Ja cuí-RS:
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5 – Por taria nº 502, de 24 de agos to de 2001 –
COMEV, Rá dio Co munitária Cul tura na ci dade de Ca -
bixi-RO;

6 – Por taria nº 503, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão Var ginhen-
se, na ci dade de Var ginha-MG;

7 – Por taria nº 504, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Bo avistense para o de senvolvimento Cul -
tural Co munitário, na ci dade de Boa Vis ta do Ra-
mos-AM;

8 – Por taria nº 506, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
Nova Espe rança, na ci dade de Cipó-BA;

9 – Por taria nº 508, de 24 de agos to de 2001 –
Associação dos Re presentantes dos Po voados do
Município de Espe rantinópolis – MA, na ci dade de
Esperantinópolis-MA;

10 – Por taria nº 510 de 24 de agos to de 2001 –
Associação Cul tural Ami gos de Do res de Campos –
ASCAD, na ci dade de Do res de Cam pos-MG; e

11 – Por taria nº 511, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Cul tural e Ra diodifusão de
Carvalho de Bri to, na ci dade de Sa bará-MG.

Brasília, 27 de no vembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 633 EM

Brasília, 19 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação Co munitária
de Ra diodifusão Var ginhense na ci dade de Var ginha
Estado de Mi nas Ge rais ex plore o ser viço de ra diodi-
fusão co munitária, em con formidade com o caput do
art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das 
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da
comunidade, numa de monstração de re ceptividade da 
filosofia de cri ação desse bra ço da ra diodifusão, de
maneira a in centivar de senvolvimento e a se dimenta-
ção da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição, apre sentada cons tando
a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito, o
que se con clui da do cumentação nº
53710.000852/98, que ora faço acom panhar, com a
finalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 503 DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.000852/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária de
Radiodifusão Van tinhense, com sede na Rua José Vi -
cente Fer reira 25, Ba irro Jar dim Sion, na ci dade de
Varginha, Esta do de Mi nas Ge rais, a exe cutar serviço
de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a opi nar com o
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 21°33’26”S e lon gitude em
45°26’16”W, uti lizando a fre qüência 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional ter mos do § 
3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade ini -
ciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 91/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53710000852/98, de
27-8-98.
OBETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Asso ciação Co munitária de Ra diodi-
fusão Varginhense “ Rá dio Prin cesa do Sul” – ACRV,
localidade de Var ginha, Esta do de Mi nas Ge rais.
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I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária de Ra diodifusão
Varginhense “Rá dio Princesa do Sul” ACRV, ins crita
no CGC/MF ou CNPJ sob o nú mero
01.780.038/0001-97, no Esta do de Mi nas Ge rais,
com sede na Rua José Vi cente Fer reira 25 – Ba irro
Jardim Sion, cidade de Var ginha – MG, di rigiu-se ao
Senhor Mi nistro de Estado das Co municações, por
meio de re querimento da tado de 25 de agos to de
1998, subs crito por re presentante le gal, de monstran-
do in teresse na ex ploração do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
5 de no vembro de 1998, Se ção 3, que con templa o lo -
gradouro onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, de conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial
– ata de cons tituição e eleição de di ri-

gentes;

– de clarações e com provantes re lati-
vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da  co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 2 a 220, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em sua

petição que os equi pamentos se riam ins talados em área
abrangida pelo cír culo de raio igual a 1km, com cen tro lo -
calizado na Rua San ta Cruz 981 – Cen tro, na ci dade de
Varginha, Esta do de Mi nas Ge rais, de co ordenadas ge o-
gráficas em 21°33’10”S de la titude e 45°26’20”W de lon -
gitude, con soante aos da dos cons tantes do Aviso pu bli-
cado no DOU, de 5-11-1998, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 58 e 114 a 117, de nominado de
“Roteiro de Aná lise Téc nica de Rad Com”. Tal aná lise
foi efe tuada em face das co ordenadas apre sentadas
na Plan ta de Arru amento, qua is se jam: em
21º33’26”S de la titude e 45º26’16”W de lon gitude.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de distanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;
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– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do Sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.
12. Se guiram-se di ligências para a apre senta-

ção da do cumentação elen cada no su bitem 6.7 in ci-
sos I, lI, V e VI da Nor ma nº 2/98, com provante de ne -
cessária al teração es tatutária. Di ante da re gularidade
técnico-jurídica da do cumentação apre sentada, foi
proposta uma ten tativa as sociativa en tre a re querente
e ou tra en tidade in teressada na lo calidade, de acor do
com o dis posto no su bitem 6.10.1 da Nor ma nº 2/98.
Ocorre que, em face da ne gativa quan to ao acor do
proposto, uti lizou-se o cri tério de se leção de termina-
do pela le gislação es pecífica, do qual cons tatou-se
que a re querente con ta com ma ior nú mero de ma ni-
festações em apoio à ini ciativa que a con corrente, em
decorrência de tal fato a re querente foi se lecionada
seguindo-se di ligência para o en caminhamento do
Projeto Téc nico e pos terior ade quação do mes mo à
Norma nº 2/98, (fls. 60 e 220).

13. Ao cum prir as exi gências, foi en caminhado o 
Formulário de Infor mações Téc nicas – fls 220, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade
– os en dereços da sede ad ministrativa

e de lo calização do trans missor, sis tema ir-
radiante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
caixa co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o ro teiro de ve rificação de ins ta-
lação da es tação, cons tatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11. Fo lhas 221 e 22.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,

atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Co munitária de Ra diodifusão Var ginhen-
se “Rá dio Prin cesa do Sul” – ACRV

– qua dro di retivo
Presidente:    We lington Mol da Sil va
Vice-presidente:       José Ange lo da Sil va
1º Se cretário.:        José Cí cero da Sil va
2º Se cretário:     Ron dineli José Bal dori
1º Te soureiro:   Oda ir Le onel de Oli veira
2º Te soureiro:       Edna Apa recida de Sou za Oli veira

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio

Rua San ta Cruz 981 – Cen tro, ci dade de Var ginha,
Estado de Mi nas Ge rais;

– co ordenadas ge ográficas

21º33’26” de la titude e 45º26’16” de lon gitude, cor-
respondentes aos da dos dis postos no “Roteiro de
Análise de ins talação da Esta ção” – fls. 221 e 222,
bem como “For mulário de Infor mações Técnicas” –
fls 220 e que se re ferem à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária de Ra diodifusão Var ginhense “Rá dio Prin cesa
do Sul” – ACRV, no sentido de con ceder-lhe a Ou tor-
ga de Au torização para a ex ploração do ser viço de ra -
diodifusão co munitária, na lo calidade pre tendida,
dentro das con dições cir cunscritas no Pro cesso
Administrativo nº 53710000852/98, de 27 de agos to
de 1998.

Brasília, 19 de fe vereiro de 2001. –  Re lator da
conclusão Ju rídica  Re lator da Conclusão Téc nica

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga e Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 20 de fe vereiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Coordenador Ge ral

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 20 de fe vereiro de 2001. – Antonio

Carlos Tar deli Di retor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão

(À Co missão de Edu cação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 51, DE 2003

(Nº 1.937/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária da Co municação de
Nova Gra nada-SP a executar ser viço de
radiodifusão co munitária na ci dade de
Nova Gra nada, Esta do de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 548, de 11 de se tembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária da Co municação de Nova
Granada–SP a executar, por três anos, sem di reito de
exclusividade, serviço de ra diodifusão co munitária na 
cidade de Nova Gra nada, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.338, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de
exclusividade, serviços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 534, de 11 de se tembro de 2001
– Con selho de De senvolvimento Co munitário de Ca -
pitólio – MG (CODEC), na ci dade de Ca pitólio-MG;

2 – Por taria nº 535, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Ca choeirense de Ra diodi-
fusão, na ci dade de Ca choeira de Mi nas-MG;

3 – Por taria nº 536, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Fe minina de Mon talvânia,
na ci dade de Mon talvânia-MG;

4 – Por taria nº 537, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Co municação e Cul tura
de Ca nindé, na ci dade de Ca nindé-CE;

5 – Por taria nº 538, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Co municação e Cul tura
da Ci dade de San to Antô nio – RN, na ci dade de San -
to Antô nio-RN;

6 – Por taria nº 540, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Cul tural, Esportiva Ro dolfense –
ACERF, na ci dade de Ro dolfo Fer nandes-RN;

7 – Por taria nº 541, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Rá dio Co munitária de Pi úma – ARCOP,
na ci dade de Pi úma-ES;

8 – Por taria nº 542, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação dos Mo radores e Pro dutores Re siden-
tes nos Ba irros de Pa rambu, na ci dade de Pa ram-
bu-CE;

9 – Por taria nº 543, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Espor tiva e Cul tural dos
Amigos de São Vi cente de Fér rer – MA, na ci dade de
São Vi cente dc Fér rer-MA;

10 – Por taria nº 544, de 11 de se tembro de 2001 
– ASCOCAVE – Asso ciação Co munitária de Co muni-
cação de Cana Ver de, na ci dade de Cana Verde-MO;

11 – Por taria nº 545, de 11 de se tembro de 2001 
– Fun dação Abra ham Lin coln (FAL), na ci dade de La -
vras-MG;

12 – Por taria nº 546, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Ypu arana Artís tica e Cul tural de Ra dio-
difusão Co munitária de La goa Seca, na ci dade de La -
goa Seca-PB;

13 – Por taria nº 547, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Ra diodifusão Co munitária Cra vi-
nhos FM, na ci dade de Cra vinhos-SP;

14 – Por taria nº 548, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária da Co municação de Nova
Granada – SP, na ci dade de Nova Gra nada-SP;

15 – Por taria nº 549, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de De senvolvimento e Iin tegração So ci-
al Fru tuosense – ADISF, na ci dade de Fru tuoso Go -
mes-RN; e

16 – Por taria nº 550, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária, Cul tural e Be neficente
Centenário, na ci dade de Ta batinga-SP.

Brasília, 6 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 679 EM

Brasília, 29 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Co munitária Co munica-
ção de Nova Gra nada-SP, na ci dade de Nova Gra na-
da, Esta do de São Pa ulo, ex plore o ser viço de ra diodi-
fusão co munitária, em con formidade com o caput do
nº 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612. de 19 de fe ve-
reiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi -
losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma -
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neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53830.002256/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente.– Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 548, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.002256/98, re solve:

Art 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária da
Comunicação de Nova Gra nada-SP, com sede na Av.
Adolfo Ro drigues, nº 901, na ci dade de Nova Gra na-
da, Esta do de São Pa ulo, a exe cutar ser viço de ra dio-
difusão co munitária, pelo pra zo de três anos, sem di -
reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub se-
qüentes, seus re gulamentos e nor mas com ple-
mentares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 20°31’48S e lon gi tude em
49º19’02”W, uti lizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS

DE RADIODIFUSÃO

RELATÓRIO Nº 272/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.830.002.256/98 de
24-9-1998.

OBJETO: Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Associação Co munitária da Co mu-
nicação de Nova Gra nada-SP, lo calidade de Nova
Granada, Esta do de São Pa ulo.

I – Introdução

1. A Asso ciação Co munitária da Co municação
de Nova Gra nada – SP, ins crita no CNPJ sob o nú me-
ro 02.735.840/0001-28, Esta do de São Pa ulo, com
sede na Av. Adol fo Ro drigues, nº 901, Cen tro, Ci dade
de Nova Gra nada, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de
Estado das Co municações, por meio de re querimento
datado de 17-9-1998, subs crito por re presentante le -
gal, de monstrando in teresse na ex ploração do Ser vi-
ço de Ra diodifusão Co munitária, na lo calidade que
indica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União DOU, de
14-12-1998, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
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sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di ri-

gentes;
– de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -
rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 7 a 142 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Av. Adol fo Ro drigues, nº
901, Cen tro, Ci dade de Nova Gra nada, Esta do de

São Pa ulo, de co ordenadas ge ográficas em
20º31’48”S de La titude e 49º19’02”W de Lon gitude,
consoantes aos da dos cons tantes no avi so no DOU
de 14-12-1998, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 71, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
de de clarações de acor do com o su bitem 6.7, in ci-
sos II, IV da Nor ma nº 2/98, al teração es tatutária,
declaração do en dereço da sede da Enti dade, de-
claração de acor do com o su bitem 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1 da Nor ma nº 2/98, plan ta de ar ruamento,
bem como do su bitem 6.11 (Pro jeto Téc nico) da
Norma nº 2/98 (fls. 74 a 142).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fl. 135, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e

de lo calização do trans missor, sis tema ir radian-
te e es túdio; ....................................................

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com in dicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14.– Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de
Instalação da Esta ção, constatando-se conformida-
de com a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 144 e 145.

15. É o re latório.
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IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
nome
Associação Co munitária da Co municação de Nova
Granada  –  SP.
quadro di retivo
Presidente: Oscar José de Lima
Vice-presidente: Yu kio Kon da
Secretária: Te rezinha Do nizete Vi eira
Te soureira: Ro semar Apa recida Alves
Cons. Co munitário: Ada uto S. de Oli veira
Cons. Co munitário: Eli zete Lú cia Bra vo Ga listeu
Cons. Co munitário: Di ones Car los de Sou za
Cons. Co munitário: Apa recido José da Cruz
Cons. Co munitário: Aparecido Do nizete Mar teli

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

Av. Adol fo Ro drigues, nº 901, Cen tro, Ci dade de
Nova Gra nada, Esta do de São Pa ulo;

– co ordenadas ge ográficas

20°31’48”S de la titude e 49°19’02”W de lon gitude,
correspondentes aos da dos constantes no “For mu-
lário de Informações Téc nicas”, fl. 135, e “Ro teiro de 
Análise de Insta lação da Estação de RADCOM”, fls.
144 e 145, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co-
munitária da Co municação de nova Gra nada – SP,
no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au toriza-
ção para a ex ploração do serviço de ra diodifusão
comunitária, na lo calidade pre tendida, den tro das
condições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistrati-
vo nº 53.830.002.256/98 de 24 de se tembro de
1998.

 – Adriana G. Cos ta, Re lator da con clusão Ju rí-
dica.

 – Neide Apa recida da Sil va, Re lator da con clu-
são Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 20 de agos to de 2001.  – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços e Ra diodifusão.
Brasília, 5 de agos to de 2001.  – Antônio Car -

los Tar deli, Di retor do De partamento de Ou torga de
Serviços de Ra diodifusão.

Aprovo o Re latório nº
272/2001/DOSR/SSR/MC.

Encaminhe-se à Con sultoria Ju rídica
para exa me e pa recer.

Brasília, 21 de agos to de 2001.  – Pa ulo Me ni-
cucci, Se cretário de Ser viços de Ra diodifusão.

( À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 52, DE 2003

 (Nº 1.938/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária, Cul tural e Be neficente
– Cen tenário a executar ser viço de ra dio-
difusão co munitária na ci dade de Ta ba-
tinga, Esta do de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 550, de 11 de se tembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária, Cultural e Be neficente –
CENTENÁRIO a exe cutar, por três anos, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de Ta batinga, Estado de São Pa ulo.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.338, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
 Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações. au torizações
para exe cutar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de
exclusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária
conforme os se guintes atos e en tidades:
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1 – Por taria nº 534. de 11 de se tembro de 2001 
–  Con selho de De senvolvimento Co munitário de Ca -
pitólio  –  MG (CODEC), na ci dade de Ca pitólio  –  MG

2 – Por taria nº 525, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária Ca choeirense de Ra diodi-
fusão, na ci dade de Ca choeira de Mi nas  –   MG:

3 – Por taria nº 536, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária Fe minina de Mon talvânia,
na ci dade de Mon talvânia  –  MG:

4 – Por taria nº 537, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária de Co municarão e Cul tura
de Ca nindé, na ci dade de Ca nindé  –  CE:

5 – Por taria nº 538, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária de Co municação e Cul tu-
ra da Ci dade de San to Antô nio  –  RN, na ci dade de
Santo Antô nio  –  RN;

6 – Por taria nº 540, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Cul tural, Esportiva  –  Ro dolfense  – 
ACERF, na ci dade de Ro dolfo Fer nandes  –  RN;

7 – Por taria nº 541, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Rá dio Co munitária de Pi úma  –
ARCOP. na ci dade de Pi úma  –  ES:

8 – Por taria nº 542, de 11 de se tembro de 2001  – 
Associação dos Mo radores e Pro dutores Re sidentes nos
Bairros de Pa rambu, na ci dade de Pa rambu  –  CE:

9 – Por taria nº 543, de 11 de se tembro de 2001 
–  Asso ciação Co munitária Espor tiva e Cul tural dos
Amigos de São Vi cente de Fér rer  –  MA, na ci dade de 
São Vi cente de Fér rer  –  MA:

10 – Por taria nº 544, de 11 de se tembro de 2001 
–  ASCOCAVE  –  Asso ciação Co munitária de Co muni-
cação de Cana Ver de, na ci dade de Cana Ver de  –  MG.

11 – Por taria nº 545, de 11 de se tembro de 2001
–  Fun dação Abra ham Lin con (FAL), na ci dade de La -
vras  –  MG.

12 – Por taria nº 546, de 11 de se tembro de 2001
–  Asso ciação Ya uarana Artís tica e Cul tural de Ra dio-
difusão Co munitária de La goa Seca, na ci dade de La -
goa Seca   –  PB:

13 – Por taria nº 547, de 11 de se tembro de 2001
–  Asso ciação de Ra di odifusão Co munitária Cra vi-
nhos FM, na ci dade de Cra vinhos  –  SP:

14 – Por taria nº 548, de 11 de se tembro de 2001
–  Asso ciação Co munitária da Co municação de Nova
Granada  –  SP, na ci dade de Nova Gra nada  –  SP;

15 – Por taria nº 549, de 11 de se tembro de 2001
–  Asso ciação de De senvolvimento e Inte gração So ci-
al Fru tuosense  –  ADISF, na ci dade de Fru tuoso Go -
mes  –  RN, e

16 – Por taria nº 550, de 11 de se tembro de 2001
–  Asso ciação Co munitária, Cul tural e Be neficente  – 
CENTENÁRIO, na ci dade de Ta batinga  –  SP.

Brasília, 5 de de zembro de 2001.  – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 81 EM

Brasília, 29 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
autorização e res pectiva do cumentação para a en ti-
dade Asso ciação Co munitária, Cul tural e Be neficente
Centenário. Na ci dade de Ta batinga Esta do de São
Paulo, ex plore o ser viço de ra diodifusão co munitária,
em con formidade com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da
comunidade, numa de monstração de re ceptividade
da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão de 
maneira a in centivar o de senvolvimento e a se dimen-
tação da cultura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ci-
ativa co mandada por Vos sa Exce lência, es sas
ações per mitem que as en tidades tra balhem em
conjunto com a co munidade. au xiliando não só no
processo edu cacional, so cial e cul tural, mas, tam-
bém, ser vem de elo à in tegração de in formações
benéficas em to dos os se guimentos e a to dos es ses
núcleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada cons tatan-
do a ine xistência de óbice le gal e normativo ao ple ito
o que se con clui da do cumentação de ori gem con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53830.001915/98; que ora faço acom panhar com a 
finalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente.  –  PIMENTA DA VEIGA, Mi -
nistro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 550, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1999, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.001915/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária. Cul-
tural e Be neficente  –  CENTENÁRIO, com sede na
Rua Dá rio Ro drigues Louzada, nº 278, Cen tro, na ci -
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dade de Ta batinga, Esta do de São Pa ulo. a executar
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 21°44’00”S e lon gi tude em
48°4’00”W, uti lizando a fre qüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 273/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.830.001.915/98 de
10-9-1998.

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária, Cul tural e 
Beneficente Cen tenário, lo calidade de Ta batinga,
Estado de São Pa uIo.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária, Cul tural e Be nefi-
cente Cen tenário, ins crita no CNPJ sob o nú mero
02.332.979/0001-20, Esta do de São Pa ulo, com sede
na Rua Dá rio Ro drigues Louzada, nº 278, Cen tro, Ci da-
de de Ta batinga, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta -
do das Co municações, por meio de re querimento da ta-
do de 25-8-1998, subs crito por re presentante le gal, de -
monstrando in teresse na ex ploração do Ser viço de Ra -
diodifusão Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União de
18-3-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitas do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;

– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;

– de clarações e comprovantes re lativos a res-
ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e respectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes
da en tidade, como de claração de re sidência e de-
claração de fiel cum primento às nor mas, re colhi-
mento da taxa de ca dastro e có pias de do cumentos
pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 09 a 253 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.
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lII – Re latório

• informações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 qui lô-
metro, com centro lo calizado na Rua Da rio Ro drigues
Louzada, nº 278, Ci dade de Ta batinga, Esta do de
São Pa ulo, de co ordenadas ge ográficas em
21°44’00”S de la titude e 48°41’00”W de lon gitude,
consoantes aos da dos constantes no avi so no D.O.U.
de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 212, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, instruções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação
de com provante de re gis tro da Ata de Cons tituição,
Ata de Ele ição dos atu ais di rigentes da Enti dade,
declaração de acor do com o su bitem 6.7, in ciso VIII, 
da Nor ma 02/98, de claração do en dereço da sede
da Enti dade, có pia do CNPJ da Enti dade, plan ta de
arruamento, bem como do su bitem 6.11 (Pro jeto
Técnico) da Nor ma 02/98 (fls. 216 a 253).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 246, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e 

de lo calização do trans missor, sis tema ir radi-
ante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com indicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins -
critas em seu item 6.11, fo lhas 255 e 256.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome

Associação Co munitária, Cultural e Be neficente
Centenário.

– qua dro di retivo

Presidente: Cel so Car los da Silva;
Vice-Presidente: Ma ria Lu iza Pa gliari Assump ção;
1º Se cretário: Do mingos Pa lota;
2º Se cretário: Luiz Car los Gobi;
1º Te soureiro: Ade mir Spo laor;
2º Te soureiro: Su ria Fa içal Ros si;
Dir. Pa trimonial : Antô nia Apa recida De poli Pa lota.
Dir. Ju rídico: José Ro berto Co lombo

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio:

Rua Dá rio Ro drigues Louzada, nº 278, Cen tro, Ci da-
de de Ta batinga, Esta do de São Pa ulo;

– co ordenadas ge ográficas:

21º44’ 00”S de la titude e 48º41’00” W de lon gitude,
correspondentes aos da dos cons tantes no Formulá-
rio de Infor mações Téc nicas”, fl. 246, e “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Estação de Radcom”, fls.
255 e 256, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária, Cul tural e Be neficente Cen tenário, no sen tido de
conceder-lhe a Ou torga de Au torização para a ex plo-
ração do serviço de ra diodifusão co munitária, na lo ca-
lidade pre tendida, dentro das con dições cir cunscritas
no Pro cesso Admi nistrativo nº 53.830.001.915/98 de
10 de se tembro de 1998.

Brasília, 20 de agosto de 2001. – Adriana Cos ta,
Relatora da Con clusão Ju rídica. – Neide Apa recida da
Silva, Re latora da con clusão Técnica.
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De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 20 de agos to de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 24 de agos to de 2001. – Antonio Car -

los Tar deli, Di retor do De partamento de Ou torga de
Serviços de Ra diodifusão.

Aprovo o Re latório nº
273/2001/DOSR/SSR/MC.

Encaminhe-se à Con sultoria Ju rídica
para exa me e pa recer.

Brasília, 21 de agos to de 2001. – Paulo Me ni-
cucci, Se cretário de Ser viços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 2003

(Nº 1.941/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a União
das Asso ciações de Mo radores dos Ba ir-
ros de La jeado – UAMBLA a exe cutar ser-
viço de ra diodifusão co munitária na ci da-
de de La jeado, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 578, de 26 de se tembro de 2001, que au toriza
a União das Asso ciações de Mo radores dos Ba irros
de La jeado – UAMBLA a exe cutar, por três anos, sem
direito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão co-
munitária na ci dade de La jeado, Estado do Rio Gran -
de do Sul.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.356, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar ser viços de ra diodifusão co munitária,

pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clusividade,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 297, de 16 de maio de 2001 –
Associação de Rá dio e Di fusão Co munitária Interati-
va Ja ruense, na ci dade de Jarú-RO;

2 – Por taria nº 551, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação dos Fi lhos e Ami gos de Ro sário Oeste – 
AFARO, na ci dade de Ro sário Oes te-MT;

3 – Por taria nº 552, de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação de De senvolvimento Co munitário de
Araripe, na ci dade de Ara ripe-CE;

4 – Por taria nº 554, de 13 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Ra diodifusão de Ipu iu-
na, para o De senvolvimento Artís tico e Cul tural, na ci -
dade de Ipu iuna-MG;

5 – Por taria nº 555, de 13 de se tembro de 2001
– Cen tro So cial Pre sidente Tan credo Ne ves, na ci da-
de de São Mi guel-RN;

6 – Por taria nº 556, de 13 de se tembro de 2001
– Fun dação San ta Rita de Cás sia dos Impos síveis –
FSRCDI, na ci dade de Te ixeira-PB;

7 – Por taria nº 557, de 13 de se tembro de 2001
– Asso ciação Rá dio Co munitária Mon te Ale gre – Um
Bem da Co munidade 88.1 Mhz., na ci dade de Mon te
Alegre-RN;

8 – Por taria nº 558, de 13 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de De senvolvimento Cul -
tural e Artístico de Ma ximiliano de Alme ida, na ci dade
de Ma ximiliano de Alme ida-RS;

9 – Por taria nº 568, de 24 de se tembro de 2001
– Rá dio Co munitária Ala gados FM na ci dade de Man -
gueirinha-PR;

10 – Por taria nº 569, de 24 de se tembro de 2001 
– ABEMCE – Asso ciarão do Bem-Estar do Me nor de
Chaval-CE, na ci dade de Cha val-CE;

11 – Por taria nº 570, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Pro moção Edu cacional, Cultural,
Artística Espor tiva e Co municação So cial de Ri beira
do Pom bal, na ci dade de Ri beira do Pom bal-BA;

12 – Por taria nº 571, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária 29 de De zembro – ACVD,
na ci dade de San ta Cruz do Ca pibaribe-PE;

13 – Por taria nº 572, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Mo radores e Ami gos da Co munida-
de Inte grada das Mer cês – AMACIM, na ci dade de
São João Dei Rei-MG;

14 – Por taria nº 573, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciarão Ra diodifusão Uti lidades de Inte gração
Comunitária, na ci dade de Ju atuba-MG;
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15 – Por taria nº 574, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação de Ami gos e Co laboradores Cor gui-
nhenses na ci dade de Cor guinho-MS;

16 – Por taria nº 575, de 24 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Assis tencial Ca maçariense, na ci dade
de Ca maçari-BA;

17 – Por taria nº 578, de 26 de se tembro de 2001 
– União das Asso ciações de Mo radores dos Ba irros
de La jeado – UAMBLA, na ci dade de La jeado-RS;

18 – Por taria nº 593, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação Co munitária de Ara quari, na ci dade de
Araquari-SC; e 

19 – Por taria nº 594, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação Rá dio Co munitária Pi oneira de Lon drina,
na ci dade de Lon drina-PR.

Brasília, 10 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 694 EM

Brasília, 29 de ou tubro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade União das Asso ciações de Mo radores
dos Ba irros de La jeado – UAMBLA, na ci dade de La -
jeado, Esta do do Rio Gran de do Sul, ex plore o ser viço
de ra diodifusão co munitária, em con formidade com o
caput do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612 de
19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço cuja 
documentação in clui ma nifestação de apo io da co muni-
dade numa de monstração de re ceptividade da fi losofia
de cri ação des se bra ço da ra diodifusão de ma neira a in -
centivar o de senvolvimento e a se dimentação da cul tura
geral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas também, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos atos do Pro cesso Admi nistrativo nº
53790.001161/98, que ora faço acom panhar, com a
finalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente. – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 578, DE 26 DE SETEMBRO 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53790.001161/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a União das Asso ciações de
Moradores dos Ba irros de La jeado – UAMBLA, com
sede na Rua Ben to Gon çalves, nº 580 – Cen tro, na ci -
dade de La jeado, Estado do Rio Gran de do Sul, a
executar ser viço de ra diodifusão co munitária, pelo
prazo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 29°27’43”S e lon gitude em
51°57’56”W, uti lizando a fre qüência de 106.3 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional § nos ter -
mos do 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en ti-
dade ini ciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis
meses a contar da data de pu blicação do ato de de li-
beração.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 294/2001 – DOSR/SSR/MC

Referência: Pro cesso nº 53.790.001.161/98, de
4-9-1998.
Objeto: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.
Interessado : União das as sociações de Mo radores
de Ba irros de La jeado, Lo calidade de La jeado, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

 I – Intro dução

1. União das Asso ciações de Mo radores de Ba -
irros de La jeado, lo calidade de La jeado, ins crito no
CNPJ sob o nú mero 91.570.671/0001-43, no Esta do
do Rio Gran de do Sul, com sede na Rua Ben to Gon -
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çalves, 580, Cen tro, Ci dade de La jeado, RS, di ri-
giu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do das Co munica-
ções, por meio de re querimento da tado de 2 de se -
tembro de 1998, subs crito por re presentante le gal,
demonstrando in teresse na ex ploração do Ser viço de
Radiodifusão Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con templa o lo -
gradouro onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

•  atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do 
pleito for mulado pela re querente, con substanciado
na Pe tição de fo lha 1, bem como a do cumentação
apresentada, re latando toda a ins trução do pre sente
processo ad ministrativo, em con formidade com a le-
gislação, es pecialmente a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di ri-

gentes;
– de clarações e com provantes re lati-

vos a res ponsabilidades e obri gações de di -

rigentes, en quanto vin culados à en tidade,
em face dos di tames le gais per tinentes;

– ma nifestações de apo io da co muni-
dade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação
do lo cal de ins talação do sistema ir radiante, e
respectivas co ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di ri-
gentes da en tidade, como de claração de re -
sidência e de claração de fiel cum primento
às nor mas, re colhimento da taxa de ca das-
tro e có pias de do cumentos pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 01 a 233, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Rua Ben to Gon çalves,
580, Cen tro, Ci dade de La jeado, Esta do do Rio
Grande do Sul, de co ordenadas ge ográficas em
29°28’01”S de la titude e 51°57’41”W de lon gitude,
consoante os da dos cons tantes do Aviso pu blicado
no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de vem ser 
confirmadas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 37, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”. Pos teriormente, a re-
querente in dicou no vas co ordenadas, bem como o
real en dereço, que fo ram ace itos e ana lisados por
Engenheiro res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co or-
denadas ge ográficas, ins truções so bre co or-
denadas co incidentes com os le vantamen-
tos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento
do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de
fronteira, en dereço pro posto para ins talação
da an tena;
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– plan ta de ar ruamento, en dereços da
sede e do sis tema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para al teração es -
tatutária, e apre sentação dos su bitem 6.7, II, III, V,
VI, bem como do su bitem 6.11, (Pro jeto Téc nico) da
Norma nº 2/98, (fls. 40 e 202).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 45 e 214,
firmado pelo en genheiro res ponsável, onde estão re -
sumidas as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
–  os en dereços da sede ad ministrativa

e a lo calização do trans missor, sis tema ir ra-
diante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pa-
mentos (trans missor) e aces sórios (an tena e 
cabo co axial), com indicação da po tência
efetiva ir radiada e in tensidade de cam po no
limite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema
irradiante e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se con formidade
com a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências
inscritas em seu item 6.11, fo lhas 199 e 200, 218 e
219, 231 e 232.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
– nome
União das Asso ciações de Mo radores de Ba irros de
Lajeado, lo calidade de La jeado
– quadro di retivo
Presidente: Ne uri A. Bon fandini
Vice-Presidente: Erni Pe reira dos San tos
2º Vice-Pre sidente: Ro berto E. Krohn
 Se cretário: Nil ce We iand Ko efender

Vice-Secretário: José Luís Do nel
Tesoureiro: Ca nisio Lan ge
Vice-Te soureiro: Ca nisio Lange

– localização do transmissor, sistema ir radiante
e es túdio
Avenida Jú lio de Cas tilhos, 1001, 7º an dar, Cen tro,
Cidade de La jeado, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– coordenadas ge ográficas
29°27’43”S de la titude e 51°57’56”W de lon gitude,
correspondentes aos da dos cons tantes no “For mu-
lário de Infor mações Técnicas”, fls. 45 e 214, e no
“Roteiro de Aná lise de Insta lação da Esta ção de
RADCOM”, fls. 231 e 232, que se re fere à lo caliza-
ção da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela União das Asso cia-
ções de Mo radores de Ba irros de La jeado, lo calida-
de de La jeado, no sen tido de con ceder-lhe a Ou tor-
ga de Au torização para a ex ploração do ser viço de
radiodifusão co munitária, na lo calidade pre tendida,
dentro das con dições cir cunscritas no Pro cesso
Administrativo nº 53.790.001.161/98, de 4 de se tem-
bro de 1999.

Brasília, 27 de agos to de 2001. –           , Re lator
da con clusão Ju rídica. – Neide Apa recida da Sil va,
Relator da conclusão Técnica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 27 de agos to de 2001.  – Ha milton de 
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.

Brasília, 28 de agos to de 2001.  – Antonio
Carlos Tar deli, Diretor do De partamento de Ou tor-
ga de Ser viços de Ra diodifusão.

Aprovo o Re latório nº
294/2001/DOSR/SSR/MC.

Encaminhe-se à Con sultoria Ju rídica
para exa me e pa recer.

Brasília, 24 de agos to de 2001. – Paulo Me ni-
cucci, Secretário de Ser viços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) – Os
Projetos de De creto Le gislativo nºs 34 a 53, de 2003,
que aca bam de ser li dos, tra mitarão com pra zo de termi-
nado de qua renta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §
1º, da Cons tituição Fe deral, e de acor do com o art. 122,
II, b, do Re gimento Inter no, po derão re ceber emen das,
pelo pra zo de cin co dias úte is, pe rante a Co missão de
Educação.

A SRA.  PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Encerrou-se on tem o pra zo para apre sentação de
emendas ao Projeto de Re solução do Se nado nº 7,
de 2003, de au toria da Se nadora Serys Slhes saren-
ko, que al tera a re dação do art. 60 do Re gimento
Interno do Se nado Fe deral (dis põe so bre a par ticipa-
ção pro porcional da re presentação fe minina na ele i-
ção dos mem bros da Mesa do Se nado Fe deral).

Ao pro jeto não fo ram ofe recidas emen das.
A ma téria vai às Co missões de Cons tituição,

Justiça e Ci dadania, e Di retora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Se nador Siba Ma chado.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 146, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons tituição Fe -
deral, com binado com o art. 216, in ciso I, do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral, re queiro que a
Mesa so licite a se guinte in formação por es crito, ao
Ministro-chefe da Casa Ci vil:

Quais as pro vidências que fo ram ado tadas pelo
Governo em re lação ao uso de ve ículo ofi cial, de uso
exclusivo da Pre sidência da Re pública, para o trans -
porte de ani mal do méstico para a re sidência ofi cial da 
Granja do Tor to, onde se re alizava a ter ceira Re união
Ministerial do atu al Go verno, pu blicada na capa do
jornal O Glo bo, do dia 20 de mar ço de 2003, além da
repercussão no Jor nal O Esta do de São Pa ulo, da
mesma data, con forme ma téria ane xa.

Justificação

Conforme es tabelece os bons pre ceitos da Admi -
nistração Pú blica, os ve ículos ofi ciais de vem ser uti liza-
dos, prin cipalmente, para os des locamentos dos seus
servidores pú blicos e ou tras ati vidades cor relatas.

O trans porte de ani mal do méstico, con forme
amplamente ve iculado na mí dia no úl timo dia 20, até
onde eu sei, não cons titui ob jeto pas sível de trans por-
te em ve ículos ofi ciais.

Como a ma téria ob teve gran de re percussão na mí -
dia, en tendo que o Go verno deve es tar to mando a pro vi-
dência ca bível para evi tar que problemas des sa na tureza
não mais acon teçam. So licito essa in formação ao Mi nis-
tro-chefe da Casa Ci vil da Pre sidência da Re pública.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2003 –
Senador Antero Paes Bar ros.

(À Mesa para de cisão.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
O re querimento lido será des pachado à Mesa para
decisão.

Sobre a mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Se nador Siba Ma chado.

OF. PSDB/I/Nº 370/2003

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência o

Deputado Se bastião Ma deira, em substituição ao De -
putado Ju tahy Ju nior, como mem bro ti tular, para in te-
grar a Co missão Mis ta Espe cial des tinada a ana lisar
a Me dida Pro visória nº 108, de 2003, que “Cria o Pro -
grama Na cional de Aces so à Ali mentação – “Car tão
Alimentação”.

Respeitosamente, De putado Jutahy Ju nior,
Líder do PSDB.

OF.PSDB/l/Nº 376/2003

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência

os De putados Antô nio Car los Pan nunzio e Arnon
Bezerra, como mem bros ti tulares, e os De putados
Dr. He leno e Wal ter Feld man, como mem bros su -
plentes, para in tegrarem a Co missão Mis ta Espe ci-
al des tinada a ana lisar a Me dida Pro visória nº 95,
de 2003, que “dá nova re dação ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tubro de 1979, que dis põe so bre
o se guro de cré dito à ex portação e dá ou tras pro vi-
dências”, em subs tituição aos an teriormente in di-
cados.

Respeitosamente, De putado Jutahy Ju nior,
Líder do PSDB.
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OF. PSDB/I/Nº 381/2003

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência os

Deputados Luiz Car los Ha uly e Yeda Cru sius, como
membros ti tulares, e os De putados Anto nio Cam braia
e Edu ardo Go mes, como mem bros su plentes, para
integrarem a Co missão Mis ta Espe cial des tinada a
analisar a Me dida Pro visória nº 97, de 2003, que “al -
tera o art. 26 da Me dida Pro visória nº 2.192-70, de 24
de agos to de 2001, que es tabelece me canismos ob -
jetivando in centivar a re dução da presença do se tor
público es tadual na ati vidade fi nanceira ban cária, dis -
põe so bre a pri vatização de ins tituições fi nanceiras, e
dá ou tras pro vidências“, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados.

Respeitosamente, De putado Jutahy Ju nior, lí -
der do PSDB.

OF. PSDB/l/Nº 386/2003

Brasília, 20 de mar ço de 2003

A Sua Exce lência o Se nhor
Senador José Sar ney
Presidente do Con gresso Na cional

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência os

Deputados Jú lio Se meghini e Nil son Pin to como
membros ti tulares e os De putados Ari osto Ho landa e
Nárcio Ro drigues, como mem bros su plentes, para in -
tegrarem a Co missão Mis ta Espe cial des tinada a
analisar a Me dida Pro visória nº 100, de 2003, que “al -
tera as Leis nºs 8.248, de 23 de ou tubro de 1991,
8.387, de 30 de de zembro de 1991, e 10.176 de 11 de 
janeiro de 2001, dis pondo so bre a ca pacitação e
competitividade do se tor de tec nologia da in forma-
ção, e dá ou tras pro vidências”, em subs tituição aos
anteriormente in dicados.

Respeitosamente, – De putado Jutahy Ju nior,
Líder do PSDB.

OF. PSDB/l/Nº 391/2003

Brasília de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência

Paulo Ko bayashi e Anto nio Car los Pannunzio, como
membros ti tulares e os De putados Rom mel Fe ijó e
Eduardo Bar bosa, como mem bros su plentes, para in -
tegrarem Co missão Mis ta Espe cial des tinada a ana li-
sar a Me dida Pro visória nº 101, de 2003 “dis põe so -
bre a con tribuição para o Pro grama de Inte gração So -
cial e de For mação do Pa trimônio do Ser vidor Pú blico
– PIS/PASEP, e da Contribuição para Se guridade So -
cial – COFINS, de vidas pe las so ciedades co operati-

vas em ge ral”, em subs tituição aos an teriormente in -
dicados.

Respeitosamente, – De putado Jutahi Ju nior,
Líder do PSDB.

OF.PSDB/l/Nº 396/2003

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência os

Deputados Ro naldo Di mas e Bismarck Maia, como
membros ti tulares e os De putados Ma noel Sal viano e
Vitório Me dioli, como mem bros su plentes, para in tegra-
rem Co missão Mis ta Espe cial des tinada a ana lisar a
Medida Pro visória nº 104, de 2003 “que re voga o art.
374 da Lei nº 10.406, de 10 de ja neiro de 2002 – Có digo
Civil”, em subs tituição aos an teriormente in dicados.

Respeitosamente,  –  De putado Jutahy Ju nior,
Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Serão fe itas as subs tituições so licitadas.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário em exer cício, Se nador Siba Ma chado.

É lido o se guinte:

Ofício nº 89/03 – GLDPT

Brasília-DF, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais in dico a Se nadora

Serys Slhes sarenko como mem bro su plente da Co-
missão de Le gislação Par ticipativa – CLP, re presen-
tando o Blo co de Apo io ao Go verno.

Atenciosamente,  –  Se nador Tião Vi ana, Lí der
do Par tido dos Tra balhadores e do Blo co de Apo io ao
Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
A Pre sidência de signa a Se nadora Serys Slhes sa-
renko, como su plente, para com por a Co missão de
Legislação Par ticipativa, nos ter mos do ofí cio que
acaba de ser lido.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) –
Srª Pre sidente, peço a V. Exª a gen tileza de me con -
ceder a pa lavra, em nome da Li derança do meu Par ti-
do, o PPS, para so licitar a in clusão de uma PEC que
extingue os ter renos de ma rinha na Ordem do Dia. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra ao no bre Se nador João Ba tista
Motta, como Lí der do PPS, por cin co mi nutos, para
uma co municação ur gente de in teresse par tidário,
nos ter mos do art. 14, in ciso II, alí nea a do Re gimento
Interno.
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der.) – Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
venho a esta tri buna para so licitar que a Pre sidência
agende a in clusão em Ordem do Dia da Pro posta de
Emenda à Cons tituição nº 40/99, que ex tingue o ins ti-
tuto dos ter renos de ma rinha, cujo pri meiro subs critor
foi o en tão Se nador Pa ulo Har tung.

Paulo Har tung, hoje Go vernador do meu Esta do
– o Espí rito San to –, por cer to apre sentou a pro posta
imbuído de só lidas con vicções de correntes de sua
experiência como Pre feito de Vi tória, quan do so freu
toda a sor te de pres sões e vi venciou a an gústia de fa -
mílias cujo úni co pa trimônio era uma hu milde casa,
pertencente a sua fa mília há dé cadas ou sé culos e
que, de uma hora para ou tra, re cebem no tificação da
União di zendo que aque le pa trimônio não era todo
seu e co brando fo ros re troativos a até 10 anos.

Por seu tur no, o no bre Se nador Osmar Dias,
aquilatando o al cance so cial da me dida, ma nifes-
tou-se fa voravelmente, me diante subs titutivo, o qual,
o Pa recer de nº 27/2003, da Co missão de Cons titui-
ção, Jus tiça e Ci dadania, foi lido na ses são do dia 21
de fe vereiro do cor rente e, se gundo si nopse da tra mi-
tação, está aguar dando a in clusão em Ordem do Dia.

Sr. Pre sidente, não que ro, nes ta opor tunidade,
entrar no mé rito da pro posição. Po rém, não pos so de -
ixar de afir mar que, con forme ex presso na jus tificação
do au tor e no pa recer da CCJ, o ins tituto dos ter renos
de ma rinha é, sa bidamente, ar caico e su perado, não
havendo qual quer jus tificativa téc nica, ju rídica ou prá -
tica para que se man tenha.

Essa ma téria as sume es pecial re levo pois,
como dito, re presenta fon te de in quietação per ma-
nente para mi lhares de fa mílias. Essas fa mílias, Srªs e 
Srs. Se nadores, ja mais en tenderão – eu tam bém não
entenderia – que um téc nico da SPU vá para a fren te
do por tão de uma casa e diga que aqui lo ali é um ter -
reno de ma rinha, ten do como pa râmetro a pre amar
de 1831, quan do hoje es tão a cen tenas de me tros da
praia, com pré dios e quar teirões in teiros se parando a
sua casa das on das da pra ia, ou da mar gem do ca nal,
do rio ou da baía.

De ou tro lado, esse ins tituto ga rantiu so brevida
a ou tro que já se en contra ba nido do sis tema ju rídico
de to das as na ções de senvolvidas do mun do. Re fi-
ro-me à en fiteuse, que foi eli minada do cor po per ma-
nente do novo Có digo Ci vil, vi gente a par tir de ja neiro
deste ano, per manecendo ín tegro tão-so mente em
relação aos ter renos de ma rinha, con soante se de-
preende do § 2º do art. 2.038 da Lei nº 10.406, de
2002.

Quero di zer ainda, Sr. Pre sidente, que o subs ti-
tutivo do Re lator, en riquecido pela con tribuição do no -
bre Se nador Ro mero Jucá de terminando que me tade
dos re cursos de correntes da ali enação dos ter renos

atualmente afo rados seja des tinada ao Fun do de
Combate à Po breza, apri morou a pro posição.

Destaco, por ora, a fe licidade do Se nador
Osmar Dias ao ex pressar a ra zão de ser do dito “bem
público” e do pró prio Esta do, quan do afir ma:

...é ina ceitável que bens do pa trimônio
público, como os de que tra ta a pre sente
proposta, se pres tem à dis seminação da in -
quietação no meio so cial, até por que a bus-
ca do bem co mum cons titui o úni co subs tra-
to éti co que jus tifica e sus tenta não ape nas
a res pu blica, mas também a pró pria exis-
tência do Esta do.

Aditaria ape nas, no bres Se nadores, que pre juí-
zo am biental não existe, ou ou tras con seqüências, no
que se re fere às pra ias – ma rítimas e flu viais – vis to
que es tas – as pra ias – con tinuarão sen do bens da
União, por for ça dos in cisos III e IV do art. 20 da Cons -
tituição.

Por ou tro lado, não é só o ci dadão que é atin gido
pela si tuação. Também os mu nicípios se vêem ma nie-
tados na im plantação de pla nos di retores do or dena-
mento ter ritorial ur bano que as segurem qua lidade de
vida aos mu nícipes e de fesa am biental.

Enfim, Sr. Pre sidente, a fim de tra zermos tran -
qüilidade às fa mílias de inú meras ci dades brasileiras,
incluindo di versas ca pitais, e as segurarmos a aplica-
ção de um efe tivo pla nejamento ur bano, tomo a li ber-
dade de so licitar que V. Exª se digne de terminar a in -
clusão em Ordem do Dia da PEC nº 40/99.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

sidente, peço a pa lavra pela Li derança do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Concedo a pa lavra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -

der. Sem re visão do ora dor.) – Srª Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, an tes de fa zer o re gistro pela Li de-
rança do PSDB, já que não fiz o apar te ao Se nador
João Ba tista Mot ta, pois S. Exª ter minou seu dis curso
antes, destaco a im portância desse pro jeto, que foi,
de cer ta for ma, pro posto pelo Se nador Pa ulo Har -
tung, re latado pelo Se nador Osmar Dias e emen dado
por mim, no que diz res peito à ven da de ter renos de
marinha e à des tinação de re cursos para o Fun do de
Combate à Po breza e, con seqüentemente, para o
Programa Fome Zero.

Hoje, na ma ior par te das ci dades li torâneas bra -
sileiras, os ter renos de ma rinha es tão efe tivamente
em re giões de classe mé dia ou classe mé dia alta. Se
verificarmos as áre as de ve raneio, mais ain da –
Angra dos Reis e por aí afo ra.
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Qual é a idéia do pro jeto? É a de po der dispor de 
um pa trimônio que é da União, como esse, e que está
subutilizado, não fi sicamente, mas quan to aos re sul-
tados pa trimoniais e fi nanceiros. O serviço pa trimoni-
al da União não tem es trutura para co brar fo ros, en fi-
teuses ou o que de veria ser co brado por esse pa tri-
mônio que é uti lizado, em sua gran de ma ioria, pela
classe mais rica do País.

O Se nador Pa ulo Har tung pro põe que se pos sa,
efetivamente, es truturar uma co brança e uma uti liza-
ção so cial para a re ceita des se pa trimônio por meio
de um pro cesso ad ministrativo novo. E es tamos pro -
pondo con juntamente que a União seja de tentora do
patrimônio que ocu pa nos ter renos de ma rinha – por -
tos, quar téis, etc. As áre as im portantes continuariam
no pa trimônio da União, as áre as ocu padas pelo
Estado fi cariam no pa trimônio do Esta do, e o res tante
de to das as áre as se ria transferido para os Mu nicípi-
os. O Mu ni cípio tem a con dição de le vantamento mais 
preciso da base fí sica, pois já é res ponsável pelo
IPTU e tem es trutura de co brança; en fim, o Mu nicípio
está es truturado ad ministrativamente para ge rir mais
um bem pa trimonial fí sico, como gere os ter renos e as 
construções.

A idéia, en tão, é que o Mu nicípio, ao re ceber
essa in cumbência, possa ad ministrar, co brar e até
vender esse imóvel, fi nanciado pela Ca ixa Eco nômi-
ca Fe deral, por exem plo. Portanto, a prestação da
compra ou do foro ou da en fiteuse se ria pra ticamente
a mes ma. Para o usuá rio do bem não ha veria ne nhu-
ma di ferença fi nanceira, mu dando-se efetivamente o
perfil e a qua lidade da co brança. Mais do que isso, se -
riam ala vancados, com o fi nanciamento da Ca ixa
Econômica, de uma vez só, re cursos im portantíssi-
mos para o com bate à po breza, para o Fome Zero e
as ati vidades so ciais.

Respaldamos aqui a so licitação do Se nador
João Ba tista Mot ta, di zendo que, efe tivamente, essa é 
uma ma téria pri oritária, que es peramos pos sa ser co -
locada em pa uta ra pidamente para dis cussão no ple -
nário. Pa rabenizo S. Exª pe las ar gumentações.

Srª Pre sidente, faço o meu re gistro pela Li de-
rança do PSDB a res peito de um as sunto que, nes ta
semana, to mou a im prensa e a pró pria dis cussão po -
lítica, no Con gresso Na cional. Re firo-me ao Mo vi-
mento Na cional con tra os Ve tos ao Re fis e ao Sim-
ples. Vá rias en tidades na cionais – a Fe deração das
Empresas de Ser viços Con tábeis, a Con federação
Nacional do Co mércio, o Con selho Fe deral de Conta-
bilidade, a Con federação Na cional de Sa úde, o Fe co-
mércio, a CNS –mo bilizaram-se no sen tido de co brar
do Go verno Fe deral a ma nutenção da pa lavra quanto
à im plementação dos avan ços vo tados e apro vados
no fi nal do ano pas sado, de am pliação da base de pa -
gamento do Sim ples e da re abertura do Re fis.

Trata-se de as sunto ex tremamente im portante,
que visa a equa cionar di ficuldades do sis tema pro du-
tivo bra sileiro. Mais do que isso, é im portante que o
atual Go verno man tenha os en tendimentos e a pa la-
vra fir mada quan do vo tamos, nes te ple nário – e fui o
Relator da ma téria –, o au mento da alí quota do
Imposto de Ren da e o au mento da alí quota da Cide,
exatamente para, num pro cesso de ne gociação, con -
trabalançar es sas questões.

Faço, en tão, um ape lo e um aler ta ao Go verno. Ao
mesmo tem po em que as en tidades es tão co brando o
cumprimento da pa lavra, re cebemos no tícias pela im-
prensa e por al guns Par lamentares de que o Go verno
Federal, por in termédio do Mi nistro José Dir ceu, re abriu
processo de en tendimento de dis cussão para ten tar, de
certa for ma, formatar uma nova pro posta.

Registro apenas que o Go verno tem todo o di rei-
to de con versar com a Câ mara dos De putados, mas a
posição do PSDB e a mi nha po sição pes soal é a de
que, se o Se nado não for cha mado para acer tar es -
ses en tendimentos, não te remos ne nhum com pro-
misso com o re sultado da pro posta que sair da ne go-
ciação com a Câ mara. É im portante que o Go verno
saiba que tem de ne gociar, con versar e fa zer en tendi-
mentos com os Par tidos e as Li deranças na Câ mara e 
no Se nado, para que, efe tivamente, pos sa sur gir uma
proposta pa latável para as duas Ca sas. Do contrário,
iremos obs truir a vo tação aqui, emen dar, e a pro posta
voltará para a Câ mara dos De putados.

Não que remos obs taculizar ne nhum tipo de
ação que ve nha fortalecer as em presas bra sileiras.
Para que o Go verno pos sa man ter a sua pa lavra no
que diz res peito aos Re fis e Sim ples, fa zemos esse
alerta ao Go verno, em es pecial ao Lí der Aloizio Mer -
cadante, no sentido de in serir o Se nado nes sa dis-
cussão. Se o Se nado Fe deral fi car de fora des ses en -
tendimentos, po deremos as sumir aqui ou tro tipo de
postura, de co brança e de exi gência em fa vor da so ci-
edade bra sileira.

Peço, Srª Pre sidente, a trans crição, nos Ana is
da Casa, dos do cumentos do Mo vimento Na cional
contra os Ve tos ao Re fis e ao Sim ples, do do cumento
de aná lise do Cen tro de Estu dos da Re alidade Bra si-
leira e do Ma nifesto de Bra sília, as sinado por mais de
vinte en tidades que lu tam pela ma nutenção da pa la-
vra do atu al Go verno.

Muito obri gado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Senador Ro mero Jucá, V. Exª será aten dido de acor -
do com o Re gimento Inter no.

Concedo a pa lavra ao Se nador Sibá Ma chado
por 20 mi nutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro -
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) –
Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, meu bom dia a
todos!

Em pri meiro lu gar, faço um bre ve co mentário a
respeito das pre ocupações apre sentadas aqui pelo
Senador Ro mero Jucá so bre as re ivindicações das
associações de sin dicatos e re presentantes das pe -
quenas e mi croempresas de todo o Bra sil.

Tenho a convicção de que o Pre sidente Lula
abrirá, sim, a ne gociação com esta Casa, que, in clusi-
ve, terá de pro nunciar-se so bre a ma téria. Tam bém
sou fa vorável a es sas re ivindicações e acre dito que
poderá ser en contrada a me lhor so lução para o pro -
blema.

Dados do Se brae de cer ca de cin co anos atrás
revelam que 52% da mas sa sa larial paga nes te País
decorrem das pe quenas e mi croempresas. Mais de
50% de to das as oportunidades de tra balho tam bém
são apre sentadas por esse se tor. Por tanto, sen do as
pequenas e mi croempresas tão im portantes para a
economia na cional, certamente te rão mu ita im portân-
cia tam bém nas ne gociações que de verão ser fe itas
pelo Go verno e, cer tamente, por esta Casa.

Sr. Pre sidente, apre sento aqui al gumas con si-
derações a res peito de mu itos de bates a que já as sis-
timos so bre a Ama zônia, a Ama zônia bra sileira es pe-
cificamente, e es pecialmente so bre os mo delos apre -
sentados até ago ra por su cessivos go vernos. Des de
a ocu pação des te País pe los portugueses, em 1500,
até o pre sente mo mento, o mo delo de de senvolvi-
mento da Ama zônia está ca recendo, do meu pon to de 
vista, de um novo pac to.

Há uma di cotomia en tre a se gurança na cional a
partir da Amazônia, e o de senvolvimento sus tentado.
As po tencialidades da Ama zônia sem pre fo ram vis-
tas, na quela re gião, como algo ho mogêneo: como um 
grande ta pete ver de onde não ha via gen te, ape nas ín -
dios. Essa era a con vicção de to dos os ti pos de in ves-
tidores e de ex ploradores que ali apor tavam. A Ama -
zônia não era per cebida em toda as suas fa cetas.

Alguns nú meros precisam ser lem brados. Tra-
ta-se de uma re gião que tem mais de cin co mi lhões
de qui lômetros qua drados, dos qua is 80% são ocu pa-
dos por flo resta tro pical pri mária; 19%, por cer rados e

campos; e 1%, por es pelhos d’água, la gos, rios e ou -
tros ti pos.

A Ama zônia re presenta 1/3 de to das as flores-
tas tro picais do pla neta, e nela es tão con tidas 1/3 de
todas as es pécies vi vas que a Ter ra já pro duziu. Tem,
ainda, ri quíssimas ja zidas mi nerais – cál culos pre limi-
nares es timam que na re gião exista algo em tor no de
um tri lhão de dó lares em mi nérios, ve getação e ou-
tras es pécies.

Com todo esse po tencial, é cla ro que a Ama zô-
nia está na es fera de in teresses de qual quer go verno,
não ape nas do nosso. A es peculação in ternacional na 
Amazônia é crí tica em re lação ao uso pre datório da -
quela área. 

Nesses úl timos trin ta anos, os mo delos de de -
senvolvimento apre sentados para a Ama zônia se res -
ponsabilizaram por 15% do des matamento des sa
área, ou seja, dos 80%, es tamos ago ra com ape nas
65%.

As tec nologias de pro dução, re lativamente à pe -
cuária ou à agri cultura, são ar caicas, são do tem po da 
pedra las cada: ain da usam o ma chado e o fogo como
instrumentos para a ocu pação do ter reno. Se gundo
dados da Embra pa, a pe cuária, ex plorada com ba ixís-
sima tec nologia, apre senta um ren dimento de me nos
de 0,7 ani mal por hec tare de pas to. A agricultura é ro -
tativa e de sub sistência, com ba ixíssima ren tabilidade
também.

A alta con centração de ter ras me rece aqui al-
gum des taque. O Censo de 1996 apre senta os se-
guintes nú meros so bre con centração de ter ras: cerca
de 530 mil pro priedades ocupam 110 mi lhões de hec -
tares, ou seja, 1,1 mi lhão de qui lômetros quadrados;
as pro priedades aci ma de dois mil hec tares corres-
pondem a 1,6% dos es tabelecimentos e ocu pam uma 
área equi valente a 56% dos 110 mi lhões de hec tares;
as pro priedades com me nos de 50 hec tares corres-
pondem a 60% dos es tabelecimentos e, em ter mos
percentuais, a ape nas 4% dessa área.

A ex ploração da ma deira equi vale a um ga rim-
po: a ma deira é tra tada como se fos se um pro duto
não-renovável. Fa mílias, tan to in dígenas quanto ri bei-
rinhas e pe quenos agri cultores, trocam uma tora de
cedro, mog no ou mes mo de ce rejeira e ou tras es péci-
es mais ra ras por um qui lo de açú car, por uma lata de
leite em pó ou co isa pa recida. O pro blema é ain da
mais gra ve se le varmos em con sideração que, nessa
cadeia de ex ploração da ma deira, mes mo mu itos dos
tidos como em presários ma deireiros da re gião tam-
bém não fi cam ri cos. O mo delo de ex ploração tem co -
locado ma ior vo lume de di nheiro nas mãos do úl timo
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elo da ca deia pro dutiva, que é a in dústria de be nefici-
amento.

Acrescente-se aos pro blemas já men cionados o 
das fron teiras da Ama zônia. To dos os dias mu itas
pessoas es tão su jeitas aos pe rigos re presentados
pela pre sença dos nar cotraficantes. Tam bém as sisti-
mos ao pe rigo da bi opirataria e ao con trabando de
madeiras, de mi nérios e, prin cipalmente, de es pécies
vivas, como ani mais sil vestres. So bre os cer ca de
sete mil qui lômetros de fron teiras da Ama zônia, há a
vigilância aé rea fe ita pelo Si vam, mas não te mos pra -
ticamente ne nhuma vi gilância por ter ra.

O trá fico de ani mais e de es pécies ve getais mo -
vimenta, hoje, só na Ama zônia, cer ca de US$1 bi lhão
por ano – con clui-se, portanto, ser esse um ne gócio
muito lu crativo. A pes quisa tam bém apon ta que esse
é o ter ceiro con trabando mais lu crativo da re gião – o
primeiro é o trá fico de dro gas; o se gundo, o de ar mas;
e o ter ceiro, o de ani mais.

A pes quisa clan destina tam bém nos as susta
muito. Ve mos cons tantemente o pa tenteamento de
espécies da nos sa re gião por em presas es trangeiras,
a exem plo do que ocor reu no fi nal do ano pas sado: o
patenteamento do cu puaçu pelo Ja pão – com isso, os 
brasileiros vão ter que com prar cu puaçu do Ja pão.
Há, ain da, a in dústria de fi toterápicos – quan to a isso,
cito o uso da unha-de-gato pe los ame ricanos.

O dis curso in ternacional so bre o fu turo da Ama -
zônia, Srª Pre sidente, pre ga que o Bra sil cu ida mal da 
sua Ama zônia, que é um pa trimônio da hu manidade e 
que, as sim sen do, pre cisa ser in ternacionalizada.

A pro pósito: o Mi nistro da Edu cação, Cris tovam
Buarque, em de bate nos Esta dos Uni dos, na Uni ver-
sidade de Har vard, ao ser in terrogado por um es tu-
dante so bre a in ternacionalização da Amazônia, após 
ouvir que ela era um pa trimônio da hu manidade, res -
pondeu o se guinte: caso pu dessem ser con siderados
como de in teresse in ternacional a fome e a po breza
na Áfri ca, bem como o li vre aces so das pes soas a
museus e afins, como o Mu seu do Louvre, cu jos acer -
vos de veriam tam bém ser con siderados pa trimônio
da hu manidade, se isso acon tecesse, a Ama zônia po -
deria também ser in ternacionalizada. Mas, se isso
não acon tecer, a Amazônia con tinuará bra sileira.

Ocorre, po rém, que, en quanto de batemos, a
Amazônia está sen do in ternacionalizada de baixo de
nossos na rizes. Assistimos aos des dobramentos, em
1960, da im plantação do Pro jeto Jari: cer ca de seis
milhões de hec tares de ter ra fo ram tra tados como um
pedaço dos Esta dos Uni dos dentro do Bra sil; o pro pri-
etário, o Sr. Da niel Lud wig, ti nha acesso di reto àque la
área sem pre cisar con tatar as au toridades brasileiras.

Vimos o em preendimento ja ponês chamado Jica ocu -
pando gran des áreas de ter ras. Assistimos à san gria
dos mi nérios de Ca rajás: ri quezas sen do le vadas a
preço vil para ser vir in teresses in ternacionais. Por tan-
to, na mi nha opi nião, a Ama zônia já está sen do in ter-
nacionalizada.

Entendo que al gumas pes soas têm apre senta-
do pro postas equi vocadas para tra tar des sa ma téria.
Uma de las, com o ob jetivo de de fender e na cionalizar
totalmente a Ama zônia, pro põe a cri ação de no vos
Estados e no vos Mu nicípios. Srª Pre sidente, ape sar
de res peitar os pro positores des sa ini ciativa, te nho a
convicção de que se ria a pior me dida que po dería-
mos ado tar. A cri ação de no vos Esta dos e Mu nicípios,
em tem pos ru ins como os que es tamos vi vendo na
economia bra sileira, sig nificaria mais di nheiro do Te-
souro Na cional apli cado em sa lários do ser viço de ad -
ministração pú blica: mais go vernadores, vice-go ver-
nadores, se nadores, de putados es taduais, pre feitos,
e as sim su cessivamente. Dessa for ma, es taríamos ti -
rando do “qua se nada” para apli car no “coisa ne nhu-
ma”.

Outro pro blema que se apre senta para a ocu pa-
ção da Ama zônia, uma ini ciativa já to mada pelo go-
verno mi litar nas dé cadas de se tenta e oi tenta, é o in -
centivo à mi gração. Fa mílias de sem-ter ra de qual-
quer re gião do País fo ram le vadas para a Ama zônia
para apli car, na quela re gião, o mo delo de de senvolvi-
mento e de pro dução do qual têm co nhecimento nas
suas áre as de ori gem. Há tam bém um ou tro pro ble-
ma: es sas pes soas e to dos os ti pos de em preendi-
mentos vêem aque la re gião como flo resta em pé, um
sinônimo de atra so, um símbolo da pre guiça da queles
que não que rem tra balhar. Fi nalmente, te mos o pe sa-
do in centivo na pe cuária. E se os nú meros do Incra
estiverem corretos, uma área de du zentos hec tares
de pas tagem gera em prego para, no má ximo, duas
pessoas.

O Sr. João Ca piberibe (Bloco/PSB – AP) – Se -
nador Sibá Ma chado, V. Exª me con cede um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Com 
todo pra zer, Se nador João Ca piberibe.

O Sr. João Ca piberibe (Bloco/PSB – AP) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, pre cisamos com -
preender a his tória do nos so País e da Ama zônia, em
particular. É sa bido que, quan do da mi gração eu ro-
péia do fi nal do sé culo XIX, os ita lianos, ale mães e
pessoas de to dos os pa íses eu ropeus atra vessaram o 
Atlântico, tra zendo con sigo um mito so bre o Bra sil e
um mito mu ito par ticular so bre a Ama zônia: Ama zô-
nia das ama zonas, a Amazônia das ár vores gi gantes
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que pe netravam nas nu vens, dos fe nômenos, dos rios 
que en goliam os na vios, e ou tros. E esse mito per ma-
nece até hoje. Qu ando se pen sa em pro jetos para a
Amazônia, são sem pre me gaprojetos por que pre vale-
ce o mito do va zio de mográfico. É preciso que to me-
mos cons ciência de que na pla nície ama zônica, an tes
da che gada dos eu ropeus, vi viam en tre quatro a seis
milhões de pes soas. Hoje, no en tanto, os descenden-
tes ame ríndios es palhados por todo o País não ul tra-
passam tre zentos mil. Hou ve um ge nocídio, e o pla ne-
jamento fe ito até hoje para a ocu pação, ex ploração e
integração da Ama zônia con tinua promovendo ge no-
cídios e des truição am biental, am pliando a po breza
social. O caso do Jari, como V. Exª ci tou, é uma lou cu-
ra no meio da flo resta. O Sr. Da niel Lud wig, quando
chegou à Amazônia para im plantar um pro jeto em
seis mi lhões de hec tares, ti nha se tenta anos e al guns
bilhões de dó lares para gas tar. No en tanto, não teve
tempo útil para re alizar seu pro jeto. To dos os pro jetos
planejados para a Ama zônia ex cluem as po pulações
locais. Mu ito re centemente é que se co meçou a re-
pensar o de senvolvimento da Ama zônia a par tir das
necessidades lo cais, e o seu Esta do é um bom exem -
plo. To dos os Estados ama zônicos oficialmente não
adotaram po líticas de de senvolvimento lo cal sus ten-
tável, o ades tramento de ca deias pro dutivas de pro -
dutos da bi odiversidade, mas hoje exis te uma cons -
ciência mu ito mais pro funda na re gião, e V. Exª, jun to
com a Mi nistra do Meio Ambi ente, Ma rina Sil va, e tan -
tos ou tros De putados e Se nadores re presentam a
consciência de que é ina ceitável a re produção do mo -
delo que des trói a na tureza e que apro funda as de si-
gualdades so ciais, promove a po breza e a mi séria,
como é o caso do Jarí, já que no en torno do Pro jeto
Jari vi vem, hoje, cer ca de cem mil pes soas, que fo ram
atraídas pelo pro jeto, mas que não es tão nele in cluí-
das. O rio Jari é um rio fan tástico, en cachoeirado, uma 
dádiva da na tureza: há a ca choeira de San to Antô nio,
com 20 me tros de que da; e tam bém está lá a ma ior
concentração de cas tanhais do País. Fi nalizando, V.
Exª tem toda ra zão quan do diz que a flo resta é des tru-
ída por uma sim ples fal ta de re flexão. Uma flo resta
com mi lhares es pécies ve getais e ani mais pode ser
utilizada se a olhar mos de ou tra ma neira. Te mos ex -
periências que mos tram com clareza que, quan do se
aproveita meia dú zia de es pécies, de for ma ma neja-
da, em um hec tare de flo resta em pé, como a ma dei-
ra, os fru tos, re sinas, ci pós, tudo isso pro duz cin co ou
seis ve zes mais do que qual quer ou tra atividade agrí -
cola, seja pas tagem ou soja, pro duto que vi rou a pa -
nacéia da Ama zônia. To dos sa bemos que não é pos -
sível continuar trans formando pro teína ve getal e

energia em pro teína ani mal, em va cas e por cos da
Europa. A bi osfera não su porta essa re lação, por que
tem um ba lanço ne gativo. Enfim, te mos que sa ber e
aprender e aproveitar essa ri queza que é a Flo resta
Amazônica, sem destruí-la. Te mos que ter ra cionali-
dade eco nômica na uti lização de nos sas ri quezas.
Muito obri gado pelo apar te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco PT – AC) –
Agradeço ao Se nador João Ca piberibe pelo apar te e
ouço o no bre Se nador Pe dro Si mon e, em se guida, o
Senador Val dir Ra upp.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – O pro nunci-
amento de V. Exª é da ma ior im portância. O Sr. Bush
disse que as for ças do mal es tão do lado de lá e que
ele re presenta as for ças do bem. Mas a ver dade é que 
a in ternacionalização da Ama zônia tam bém está no
esquema ame ricano. Aliás, o que é mais dra mático, é
que a Ingla terra, a França e di versas na ções do mun-
do pen sam as sim. Acre ditam que a Ama zônia é o re -
servatório de água do mun do. Assim, se fal tar água,
podem buscá-la aqui. O pro blema do meio am biente é 
sério, e, como a Ama zônia é a ma ior re serva tro pical
do mun do, querem in ternacionalizá-la. Mos trei ou tro
dia, aqui no Se nado, o mapa que cir cula nas uni versi-
dades americanas, onde apa rece a Amé rica com a
Amazônia in ternacionalizada e o Bra sil restrito às de -
mais re giões. Estão que rendo trans formar a Ama zô-
nia em uma es pécie de Antár tida. É cla ro que não
será hoje, por que o ame ricano tem uma es cala de in -
teresses e por que ain da não es tamos en frentando o
problema da fal ta de água. Atu almente, en frentamos
o pro blema do pe tróleo. E como é esse o pro blema, o
americano está indo onde es tão as ma iores re servas
petrolíferas e co locando seus pés em cima do que jul -
ga ser pa trimônio do mun do, por que é mu ito im por-
tante para os Esta dos Uni dos te rem o controle mun di-
al do pe tróleo. E como to dos fa lam que en frentaremos
o pro blema da es cassez de água – e as ma iores re -
servas do mun do es tão na Ama zônia –, os Estados
Unidos olham para cá com olhos de cer teza de uma
reserva ga rantida, da qual mais dia ou me nos dia vai
tomar pos se. É cru el o que está acon tecendo, mas
ainda é pior que as nos sas res postas se jam tão tí mi-
das. Faço jus tiça ao Pre sidente José Sar ney que cri -
ou o Pro jeto Ca lha Nor te. Nes se pro jeto, fo ram cri a-
dos quar téis na Ama zônia, es paços re servados para
o Mi nistério da Sa úde, Agri cultura, en fim, to dos os se -
tores, para dar co bertura àque la re gião. E isso de veria
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ter sido fe ito em toda a fron teira de sete mil qui lôme-
tros, como V. Exª dis se. Aque le pro jeto foi im portante.
Talvez o Si vam te nha sido im portante; ne gativo não
foi. Mas es tamos fa zendo mu ito pou co, quase nada,
para ga rantirmos que a Ama zônia con tinue sendo
nosso pa trimônio. O dis curso de V. Exª é da ma ior im -
portância e do ma ior sig nificado. E aler to V. Exª para o 
fato de que, aqui no Con gresso Na cional, já fo ram fe i-
tos pro jetos, co missões, congressos da Ama zônia
etc. Mas es tamos mu ito aquém do que de veríamos fa -
zer no sen tido de pre servar aqui lo que é nos so. O que
me as susta é que, com re lação ao Ira que, por exem -
plo, o mun do está pro testando, indo às ruas gri tar
contra a in vasão. Se, de re pente, o Con selho de Se -
gurança da ONU de cidir que a Ama zônia é pa trimônio
da hu manidade, te remos pou quíssimas pes soas do
nosso lado. Por isso, é mu ito im portante – e faz mu ito
bem V. Exª – que to memos as po sições ne cessárias
para re alizarmos a nos sa par te. Sem pre digo – e
Deus me per doe que isso ocor ra – que, en quanto eu
estiver vivo, não de ixarei para meus fi lhos um ter ritó-
rio me nor do que aque le que re cebi. No mí nimo, po -
demos de legar aos nossos fi lhos um território do ta-
manho da quele que re cebemos. Pode ser um ter ritó-
rio onde haja fome, mi séria, in justiças so ciais – por -
que es sas co isas va mos ter que re solver –, mas o ter -
ritório é nos so, do ta manho que re cebemos. Meus
cumprimentos, pois V. Exª está fa zendo um pro nunci-
amento da ma ior im portância e do ma ior sig nificado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri -
gado, Se nador Si mon, pelo seu apar te.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se nador
Sibá Ma chado, V. Exª me per mite um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Con -
cedo um apar te ao Se nador Val dir Ra upp.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se nador
Sibá Ma chado, V. Exª está abor dando um tema de
grande re levância para a Ama zônia e para o Bra sil.
Gostaria de fa lar so bre o Sistema de Vi gilância da
Amazônia – Si vam, onde o Go verno bra sileiro in ves-
tiu, se não me fa lha a me mória, em tor no de US$1,8
bilhão, fi nanciado pelo Go verno ame ricano. Os equi -
pamentos fo ram com prados à em presa Rayt heon,
também dos Esta dos Uni dos. E te nho as mi nhas dú vi-
das se, hoje, os Esta dos Uni dos não es tão vi giando
mais a Ama zônia do que o Bra sil, por que téc nicos
americanos aju daram a ins talar todo esse sis tema,
que tem uma base em Por to Ve lho, no meu Esta do,
outra em Be lém, no Pará, e ou tra no Estado do Ama -
zonas. Creio que toda a Ama zônia brasileira e até
parte da Ama zônia do Peru, da Bo lívia e da Co lômbia
está sen do vi giada hoje pe los americanos. Então,

essa ques tão da in ternacionalização da Ama zônia é
muito sé ria, e o Par lamento bra sileiro tem que se pre -
ocupar mu ito com ela. Ou tra ques tão são as vo ca-
ções de cada re gião, de cada Esta do. Entendo que a
Amazônia deve pre servar, é cla ro, gran de par te de
suas flo restas, como o Esta do do Acre en controu a
sua vo cação. Te nho fa lado que, hoje, a eco nomia
acreana está ba seada no ex trativismo. Da mes ma for -
ma que o Esta do do Ama zonas, ti rando a Zona Fran -
ca de Ma naus, que é um gran de pólo in dustrial, tem
mais de 90% do seu ter ritório em flo restas, que de ve-
mos pre servar. Mas já não con cordo com ou tros Esta -
dos, como o de Ron dônia que teve, no pas sado, um
modelo de de senvolvimento agrí cola. O Incra as sen-
tou lá, há vin te, trin ta, qua renta anos, no venta mil pe -
quenos pro dutores ru rais, que, hoje, são pro dutores
de le ite – cri am gado de le ite e de cor te – e de café.
Meu Esta do pro duz, hoje, mu ito le ite e café. Tem cin-
qüenta e seis in dústrias de la ticínios e, como fa lei, oi -
tenta a no venta pe quenos pro dutores que tam bém
produzem café, fe ijão, ar roz para o sus tento das suas
famílias. Hoje, já exis tem, em cada sí tio, em cada pe -
quena pro priedade de 21 a 100 hec tares, de três a
quatro fa mílias; os fi lhos vão ca sando e for mando
suas fa mílias. Por tanto, é di fícil voltar o mo delo atu al
de par te de Ron dônia para o mo delo ex trativista; mas
temos tam bém 70% das flo restas do Esta do in tactas.
Quando fui Go vernador, im plantei o Pa naflora – Pro -
grama Agro ecológico Flo restal, que pre serva em tor -
no de 70% das flo restas. No Go verno Fer nando Hen -
rique foi baixada uma me dida pro visória que vol tou no 
tempo, es tabelecendo que cada pe queno pro dutor te -
ria que pre servar não 50%, que era o mo delo do
Incra, mas 80%, cri ando um im passe mu ito gran de.
Essa me dida pro visória está nesta Casa, e peço apo -
io aos Srs. Se nadores para que, no caso do meu
Estado, prevaleça o zo neamento agro ecológico im-
plantado com di nheiro bra sileiro, do meu Esta do, pre -
servando 50% das pe quenas pro priedades e não
80% como está na me dida pro visória. Co meço a ima -
ginar: será que o Esta do de São Pa ulo, se não ti vesse
desenvolvido a agri cultura, a in dústria, te ria hoje a po -
pulação que tem? Te ria as ri quezas que tem hoje?
Então, es pero que no meu Esta do, essa terra que foi
distribuída no pas sado seja des tinada à agri cultura e
também aos pe quenos produtores de gado de le ite.
Muito obri gado, Se nador Sibá Ma chado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri -
gado, Se nador Val dir Ra upp, pelo seu apar te.

Srª Pre sidente, dado o avan çado da hora, V. Exª
poderia me conceder mais al guns mi nutos so mente
para en cerrar o meu dis curso?
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Mais dois mi nutos, Se nador Sibá Ma chado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Qu e-
remos lem brar, Srª Pre sidente, que as es tratégias de
desenvolvimento para a re gião apon taram para a cri -
ação da Zona Fran ca de Ma naus, que é uma in dústria
de ele troeletrônico, mas ne nhum in vestimento foi fe ito
para a área flo restal. Além do que fo ram re alizados in -
vestimentos na pe cuária e fo ram criados os in centi-
vos fis cais.

Só para ci tar al guns nú meros: o se tor florestal,
pouco ex plorado, re presenta ape nas 15% do PIB da
Amazônia e gera 130 mil em pregos di retos. O se tor
exportou, em 2002, US$513 mi lhões e re presenta
apenas 4% do mer cado glo bal.

O que tal vez al gumas pes soas não sa ibam é
que 84% da ma deira da Ama zônia são con sumidos
no Bra sil, aqui no Cen tro-Sul, e ape nas 16% são ex -
portados.

Diga-se de pas sagem que ine xistem cen tros de
pesquisas para essa área de de senvolvimento flo res-
tal e as nos sas uni versidades es tão com mu ita di ficul-
dade.

Queremos apre sentar al gumas su gestões e
propostas:

– Cri ar uma zona fran ca de pro dutos
florestais ma nejados, em qual quer ou tra ca -
pital ama zônida, mas com o viés do in vesti-
mento para a in dústria florestal;

– De terminar que 100% da ex tração,
industrialização, cir culação e co mercializa-
ção de pro dutos de ori gem florestal se jam
manejados e, num pas so fu turo, certificados.
Inclusive, já ouvi dos Se nadores de Ro raima
essa pre ocupação;

– Esta belecer o pla nejamento de ins ta-
lação da ca deia pro dutiva do se tor e in centi-
var que os Esta dos pos sam ter seu zo nea-
mento flo restal;

– Cri ar li nhas de cré dito es peciais para 
o se tor;

– De terminar que a pró xima ação da
reforma agrá ria na Ama zônia aponte para
outros ti pos de as sentamentos, res peitando
também es paços flo restais. Hoje, há 53 pro-
jetos de co lonização, to dos fa lidos, ge rando
resserviços, re sultando no fato de que as fa -
mílias pre cisam re ceber os in centivos do
Programa Fome Zero, em vez de con tribuir
para o Pro grama;

– Incen tivar o ma nejo co munitário e
em áre as par ticulares.

Sou par tidário da idéia de que é pre ci-
so alo car re cursos para as pes quisas, por
intermédio da Embra pa, das uni versidades
ou de qual quer ou tro ins tituto de pes quisa
nacional.

Vou ci tar al guns nú meros para encerrar, Srª
Presidente. Hoje, in felizmente, os cálculos são em pí-
ricos, ou seja, não são ci entificamente le vantados,
mas en quanto o ren dimento mé dio ma deireiro de
uma tora bru ta está hoje em R$250,00; a mé dia por
hectare na Ama zônia, na pior das hi póteses, pode
chegar a R$2.000,00. Então, gos taríamos que se
calculassem to das as re servas ex trativistas, como
maior al ternativa des sa ri queza, pois no fu turo, com
o ma nejo cer tificado, es ses preços po derão su bir de 
20% a 30%.

Srª Pre sidente, era o que eu ti nha a di zer. Mu ito
obrigado.

Durante o dis curso do Sr. Siba Ma cha-
do, o Sr. Serys Slhes sarenko, Su plente de
Secretário, de ixa a ca deira da pre sidência,
que é ocu pada pelo Sr. Re ginado Du arte.

O SR. PRESIDENTE (Re ginaldo Du arte) – Com 
a pa lavra a Se nadora Serys Slhes sarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da
oradora.) – Sr. Pre sidente, Srs. Se nadores vou ten tar
tratar de três as suntos no tem po de que dis ponho na
manhã de hoje. Te nho fa lado se guidamente des ta tri -
buna so bre duas ques tões de Mato Gros so: uma ex -
tremamente po sitiva, o Eldo rado, que é como cha ma-
mos as nos sas terras mu ito fér teis, a vo cação do nos -
so solo em es pecial para a pro dução, e a ou tra mu ito
negativa, que é a ques tão das nos sas es tradas.

Com re lação à pri meira, eu gos taria de in formar
aos Srs. Se nadores que a úl tima edi ção da re vista
Exame publicou um ar tigo in titulado “Os ma lucos de
Lucas”, de duas pá ginas, so bre o Mu nicípio de Lu cas
do Rio Ver de. Tra ta-se de um Mu nicípio novo, com 15
anos, à be ira da BR-163, ex tremamente pro missor,
assim como ou tros à be ira des sa ro dovia, en tre os
quais Sor riso, Si nop, Nova San ta He lena, Nova Mu-
tum e mu itos ou tros. O atual Pre feito des se Mu nicípio
é Sr. Ota viano Pi vet ta.

Não vou me ater aos Mu nicípios mais pro mis-
sores de Mato Gros so, se quer aos do cha mado
Nortão. Vou fa lar de vá rias re giões e da si tuação
das es tradas.
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Tenho aqui tam bém al gumas ano tações so bre o 
Vale do Ara guaia. Em uma re união re alizada nes ta
semana com os Pre feitos de Ca narana, Água Boa,
Cocalinho, Nova Na zaré e ou tros, evidenciou-se o
imenso po tencial tu rístico sus tentável des sa área. Por 
ser uma re gião re almente pri morosa, a bus ca de seu
desenvolvimento tem que ser tra tada com de licade-
za, as sim como a pos sibilidade de pro dução de grãos.

Alguém dos se nhores po derá pen sar que o Vale
do Ara guaia está to talmente in tacto e que não se
deve me xer nele. Isso não é ver dade. O Vale do Ara -
guaia está gran demente des matado. Só que es sas
terras desmatadas com põem em tor no de meia dú zia
de gran des, gi gantescas ex tensões de ter ras de pou -
quíssimos pro prietários. Essa é uma ques tão para ser 
analisada e tra balhada por nós de Mato Gros so.

Mas, atu almente, essa re gião, tão fér til, tão
magnífica, tão ma jestosa, tem ape nas 5% de suas
terras com po tencial de pro dução agrí cola. Ao fa lar-
mos, mais uma vez, do po tencial agrí cola do Esta do
de Mato Gros so – o que já fi zemos aqui, for necendo
dados –, che gamos no vamente no pro blema das es -
tradas. Qu ando fa lamos do nor tão de Lu cas do Rio
Verde e de ou tros Mu nicípios, fa lamos da BR-163.
Alguns po dem di zer que esse é um as sunto re petitivo,
mas vou re peti-lo en quanto as es tradas não es tive-
rem em con dições de tra fegabilidade ab soluta. Espe -
ro que não te nha que fa zer isso du rante os oito anos
de meu man dato. A BR-163 ain da tem um pe queno
trecho para ser as faltado e vá rios ou tros qua se sen do
interditados por fal ta de ma nutenção.

E te mos o pro blema da 163 no Pará. Aí al guns
questionarão se sou Se nadora de Mato Gros so ou do
Pará. Fa lando da 163, eu sou Se nadora de Mato
Grosso e do Pará. Inti tulo-me as sim, com li cença dos
Senadores do Pará, por que tem um tre cho dessa ro -
dovia mu ito im portante para a sa ída da nos sa pro du-
ção.

No Vale do Ara guaia, te mos a 158, que es pero
que seja uma obra es tratégica do nos so Go verno
Lula. Tra ta-se de uma obra ne cessária, es sencial, e 

há 40 anos, tra va-se uma luta para que ela seja
pavimentada e con servada. Ain da res tam 400 km,
aproximadamente, sem pa vimentação. Em con trapar-
tida, há um Esta do pro missor, em bora os go vernos
que por aqui pas saram de ixaram as es tradas che ga-
rem ao es tado de ca lamidade.

Quero fa lar tam bém so bre a ques tão do ICMS
da ener gia no nos so Esta do de Mato Gros so. Gos ta-
ria que os Srs. Se nadores aten tassem e, se pos sível,
também nos pas sassem da dos. Por que, se gundo os

dados que te nho, o meu Estado é o que pos sui o mais 
alto ICMS de ener gia do Bra sil. Até onde me cons ta,
todos os Esta dos pa gam 17% de ICMS de ener gia, e
o nos so Esta do de Mato Gros so, con templado no
sentido ne gativo, paga 30%. Como to dos sa bemos,
quando se diz que se paga 30% de ICMS, em ra zão
do tal do cál culo por den tro, isso se trans forma em
42,85%. Isso re almente ape na o con tribuinte in dividu-
al e ain da re cai so bre a ca deia pro dutiva.

O go verno an terior man teve, cri ou, au mentou,
superfaturou o ICMS da ener gia em Mato Gros so.
Nós lu tamos mu ito para re duzir esse ICMS. Bus ca-
mos to das as pos sibilidades: a Jus tiça, fo mos à pra ça
buscar a par ticipação po pular, aba ixo-assinados,
ações po pulares. Hou ve uma ação po pular do De pu-
tado Esta dual Zé Car los do Pá tio, e eu, como De puta-
da Esta dual, fiz toda es pécie de ação. Qu ase no fi nal
de 2002, con segui ser vi toriosa, der rubando o va lor
do ICMS da ener gia em Mato Gros so. Infe lizmente, o
Governador Blairo Mag gi ve tou esse pro jeto. Digo
aqui em um ar tigo que der rubar o veto do ICMS é um
imperativo de jus tiça em Mato Gros so. Porque é im-
possível a po pulação con tinuar con vivendo com ta-
manha in justiça.

Esperávamos e es peramos, ainda, que esse
veto seja der rubado. Mas, no caso de não o ser, es pe-
ramos que o Go vernador Bla iro Mag gi en caminhe o
mais ra pidamente pos sível um novo pro jeto para a
Assembléia Le gislativa do Esta do de Mato Gros so,
propondo a re dução do ICMS da ener gia, atualmente
tão in justo. De cada R$100,00 que você, ci dadão
mato-grossense, paga de ener gia, R$42,85 são de
ICMS – qua se 50%.

É in suportável vi ver num Esta do pro missor, pu -
jante e pro dutor, como Mato Gros so, mas onde a ca -
deia pro dutiva e mes mo o usuá rio in dividual es tão
com sua si tuação com prometida.

Antes de en trar no próximo as sunto, que ro fa lar
de uma de núncia que re cebi. No úl timo dia 19, agen -
tes da Po lícia Fe deral e da Ana tel, num com boio de
mais de oito ve ículos, sem man dado ju dicial de bus ca
e apre ensão, fe charam rá dios co munitárias, como a
Rádio Vale e a Rá dio Ci dade de Bar ra do Bu gres. Em
outras ci dades como Ju ína, Cam po Novo do Pa recis e 
Nova Olím pia, fo ram fe chadas rá dios que já es tavam
providenciando seus ter mos de re gulamentação.

A Ana tel e a PF co meteram esse ato, con forme
está sen do dito pe los com panheiros que tra balham
nessas rá dios. Assim, na pró xima se mana, en viare-
mos um re querimento aos Mi nistros das Co munica-
ções e da Jus tiça para so licitar que pro cedimentos
como esse não mais ocor ram, pois trata-se de uma
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questão sé ria e a re gulamentação das rá dios co muni-
tárias é ex tremamente len ta, di fícil, e as que es tão
atuando so frem per manentemente toda sor te de per -
seguição.

Como eu ha via me comprometido, fa larei ain da
rapidamente so bre um ou tro as sunto, sem me ex ce-
der no tem po, pois sei que mu itos Srs. Se nadores pre -
cisam fa lar hoje. Gos taria de re gistrar um ar tigo es cri-
to por Said Bar bosa Dib, pro fessor de His tória, em
que ele faz uma aná lise des sa guer ra in fame que está 
deslanchada.

Não sei se dará tem po de ler todo o ar tigo, mas,
caso não seja pos sível, le rei o seu iní cio e pe direi que
a Mesa au torize sua trans crição, na ín tegra, nos Ana -
is do Se nado da Re pública.

O ar tigo in titulado “As ver dadeiras ra zões de
Bush para a guer ra con tra o Ira que” me rece nos sa re -
flexão:

Não são jus tas as aná lises sim plifica-
doras e in gênuas da mí dia que co locam o
Presidente Ge orge W. Bush como um mons -
tro ou um ener gúmeno san guinário.

Mesmo que seu in telecto não seja dos
mais ge niais, ele não é, de finitivamente, um
camarada mau nem bobo. Pelo con trário,
um ci dadão pa triota que está ten tando sal-
var os EUA da ban carrota, im pedir a que da
do Impé rio sob seu co mando. Digo isto por -
que, ao con trário do que se fala, o go verno
norte-americano está to talmente de sespera-
do com a ru ína imi nente da sua eco nomia.

Segundo W. Clark, do jor nal Indy
Time, o te mor do Fe deral Re serve (Ban co
Central ame ricano) é de que a Orga nização
dos Pa íses Exportadores de Pe tróleo
(Opep), nas suas tran sações in ternacionais,
abandone o pa drão dó lar e ado te de finitiva-
mente o euro. O Ira que fez esta mu dança
em no vembro de 2000 – quan do o euro va -
lia cer ca de US$0,80 – e es capou ile so da
depreciação do dó lar fren te à mo eda eu ro-
péia (o dó lar caiu 15% em re lação ao euro
em 2002).

Esta in formação, se ana lisada por
aqueles que co nhecem os pro blemas es tru-
turais do sis tema de Bret ton Wo ods e as
atuais li mitações ener géticas dos nor-
te-americanos, co loca em dú vida a he gemo-
nia do dó lar no mun do e ex plica a ra zão
pela qual a ad ministração Bush quer, de ses-

peradamente, um re gime ser vil na his tória
da Me sopotâmia.

Se o pre sidente nor te-americano ti ver
sucesso, o Ira que vol tará ao pa drão dó lar,
não cor rendo o ris co de ser vir de mo delo al -
ternativo para ou tros pa íses de pendentes
como o Bra sil. É por esta ra zão que o go ver-
no nor te-americano, ao mes mo tem po, es-
pera tam bém ve tar qual quer mo vimento
mais vas to da Opep em di reção ao euro.

Por isso, essa in formação é tra tada
quase como um se gredo de Esta do, pois
governos de pendentes como o nos so, que
apostaram tudo no mo delo ne oliberal, iri am
para o fun do do poço jun to com seus che fes
norte-americanos. Isso por que os pa íses
consumidores de pe tróleo te riam de des pe-
jar dó lares das re servas dos seus ban cos
centrais – atu almente sub metidos ao FMI –
e subs tituí-los por eu ros.

O dó lar en traria em crash com uma
desvalorização da or dem de 20% a 40% e as
conseqüências, em ter mos de co lapso das di -
visas e in flação ma ciça, po dem ser imagina-
das. Pen se-se em algo como a cri se Argen ti-
na em es cala pla netária, por exem plo.

Na ver dade, o que per meia toda essa
discussão é a cha mada “cri se dos com bustí-
veis fós seis”. O fí sico e pen sador Ba tis ta Vi -
dal lem bra que “as re servas de pe tróleo es -
tão ex tremamente con centradas em pou cos
pontos do pla neta, pois o to tal des coberto
no mun do está si tuado em vin te cam pos su -
pergigantes.” Assim, na óti ca do Pri meiro
Mundo, se os atu ais pa íses em de senvolvi-
mento re almente se de senvolvessem, o
mundo te ria ou que des cobrir meia dú zia de 
campos su pergigantes ou o pe tróleo aca ba-
ria em 10 ou 15 anos. 

Por isso, o sis tema de po der fi nanceiro
mundial, sub jugado pelo pa drão dó lar, está
completamente de sacreditado, fa lido. Os
bancos es tão ca indo aos pe daços em to dos
os pa íses di tos de senvolvidos, prin cipalmen-
te nos Esta dos Uni dos e Ja pão. Pre vê-se
um co lapso a qual quer mo mento. Agora, o
que sus tenta isso? 

Devido à ocu pação mi litar no Ori ente
Médio – am pliada a par tir da cri se do pe tró-
leo da dé cada de 70 – mes mo com o dé ficit
público mons truoso dos EUA, o dó lar in flaci-
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onado com pra ar tificialmente o pe tróleo,
base de toda a eco nomia ame ricana e oci-
dental.

Portanto, Sad dam se lou o seu des tino
quando, em fins de 2000, de cidiu mu dar
para o euro. A par tir da quele mo mento, uma 
outra Gu erra do Gol fo tor nava-se um im pe-
rativo para Bush Jr. Ou seja, o que está em
jogo não é nem o ca ráter te xano ca ricato de
Bush nem uma ques tão de se gurança na ci-
onal norte-americana, mas a con tinuidade
da fa lácia do dó lar.

E esta in formação é cen surada pela
imprensa nor te-americana e as suas vas sa-
las tu piniquins, bem como pela ad ministra-
ção Bush, pois pode po tencialmente re duzir
a con fiança dos in vestidores e dos con sumi-
dores, cri ar pres são po lítica para for mação
de uma nova po lítica ener gética que gra du-
almente nos afas te do pe tróleo do Ori ente
Médio e da ór bita an glo-americana e fa zer
com que pro jetos como o nos so Proál cool
mostrem sua for ça.

Srªs e Srs. Se nadores, o tem po urge. O ar tigo
do no bre pro fessor deve nos re meter a uma re flexão
profunda. Va mos di fundi-la para que nos sos ami gos
não se jam surpreendidos pelo ter remoto mun di al
que se avi zinha. Por isso, a Ale manha, que é de fen-
sora fer renha do euro, é ter minantemente con trária
à guer ra. Já a Inglaterra, que não ado tou o euro em
seu país, é fa vorável à guer ra.

Em ou tro mo mento, vol taremos a dis cutir essa
questão, por que não po demos permanecer ca lados
em ne nhum dia, em ne nhum mi nuto, em ne nhum se -
gundo nes te Par lamento, en quanto essa bar bárie es -
tiver ocorrendo.

O Sr. João Ca piberibe (Bloco/PSB – AP) – V.
Exª me con cede um apar te? Eu gos taria de ma nifes-
tar a mi nha in dignação em re lação à guer ra.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Con cedo o apar te a V. Exª.

O Sr. João Ca piberibe (Bloco/PSB – AP) –
Ontem, na Co missão de Re lações Exte riores e De fe-
sa Na cional, re cebemos o Sr. Emba ixador do Ira que,
para que ti véssemos a possibilidade de ou vir a sua
versão em re lação à guer ra. Como foi dito no ar tigo,
temos aver são ao sis tema de co municação in fluenci-
ado pe las po tências oci dentais. Essa guer ra exis te
em fun ção do pe tróleo. Isso está cla ro, ób vio! E isso
realmente nos pre ocupa, pois o Bra sil é um país con -
tinental e uma po tência am biental. E aqui já foi re peti-

do que a Ama zônia corre ris co por ca usa da co biça in -
ternacional. Esse gran de de pósito de água doce que
temos pode ser ob jeto de dis puta no fu turo. Po demos
vir a ser ob jeto de dis puta em fun ção da água, que já
é es cassa em um ter ço dos pa íses do mun do e mes -
mo no nos so País, com a seca do Nor deste. O mais
dramático é que o mun do in teiro se po siciona de for -
ma con trária à guer ra. A so ciedade ci vil é con tra a
guerra e está im potente. Per guntamos: o que fa zer di -
ante do que está acon tecendo? Como ma nifestar o
nosso re púdio, o nosso des contentamento? A guer ra
está ma tando cri anças. Jo vens tan to do Ira que quan -
to dos Esta dos Unidos ou dos seus ali ados, que se
lançaram para in vadir o Ira que, es tão se ma tando
para en riquecer os con glomerados mul tinacionais e
exploradores de com bustíveis fós seis. Ontem, na Co -
missão de Re lações Exte riores e De fesa Na cional,
sugeri que os jo vens bra sileiros to massem uma ati tu-
de sim bólica de re púdio à guer ra e ao im perialismo, à
hegemonia, que leva à de cisão uni lateral dos Estados
Unidos. Pro pus que de ixassem de to mar coca-cola e
de fre qüentar os fast fo ods americanos, como, por
exemplo, o McDo nald’s. Essa é uma ati tude sim bóli-
ca, mas pode re presentar para a nos sa ju ventude o
repúdio às po tenciais im periais que in vadem os pa í-
ses para im por suas von tades. Mu ito obri gado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Agra decemos a V. Exª.

Ao en cerrar, eu gos taria de re gistrar que hoje é
o Dia das Águas. Na pró xima se mana, fa remos um
pronunciamento em ho menagem a este dia.

Senador João Ca piberibe, em bora o meu tem po
já es teja es gotado, quero di zer que essa é uma ques -
tão so bre a qual te remos que re fletir bas tante, por que
esse é um avi so. Tra ta-se de uma guer ra con tra a qual 
está o mun do in teiro, e o Sr. Bush, ab solutamente só,
determina os des tinos do mun do.

Esse é um avi so mu ito cla ro para nós, Srªs e
Srs. Se nadores, por que, nos Esta dos Uni dos, atu al-
mente, já está in serido nos li vros di dáticos que os
americanos têm que pre servar a Ama zônia, porque
os bra sileiros não têm com petência e não são ca pa-
zes de fazê-lo. Estão for mando a men talidade das cri -
anças americanas nes se sen tido.

Daqui para di ante, se a si tuação con tinuar como 
está – eles se im pondo a fer ro e fogo, com a sua von -
tade pró pria e qua se pes soal –, o que ocor re hoje po -
derá ser um avi so.

Brasileiros e bra sileiras, sa ibam que, se o Pre si-
dente ame ricano re solver se apos sar da Amazônia,
ele dirá: “Va mos to mar conta da Ama zônia, por que os
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brasileiros dela não sa bem cu idar”. E va mos di zer o
quê? Va mos ter medo de ser bom bardeados e fa zer a
concessão?

Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Du arte) – Con-

cedo a pa lavra ao Se nador João Ca piberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.

Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a ver da-
de é que eu gos taria de con tinuar fa lando so bre o
tema Ama zônia e, prin cipalmente, so bre os mo delos
de co lonização e re forma agrá ria para a Ama zônia.

Há três se manas, es tou aguardando, com uma
certa an siedade, uma audiência com o Mi nistro do
Desenvolvimento Agrá rio e com o Pre sidente do
Incra, para que pos samos dis cutir um mo delo de co lo-
nização e re forma agrá ria. Já foi dito aqui que o mo de-
lo agrí cola im plantado na Ama zônia está fa lido, e,
portanto, de vemos nele re pensar.

Nós, que te mos uma ex periência, por que so mos
nascidos e cri ados na quela re gião, e que im plemen-
tamos no vos mo delos, que remos ser ou vidos na dis -
cussão das po líticas para o apro veitamento cor reto
dos re cursos na turais da Ama zônia – solo, sub solo,
florestas e rios.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, na se ma-
na pas sada, com o Mi nistro dos Trans portes, Ander -
son Ada uto, vi sitei a ro do via BR-156, que liga Ma capá
ao Oi apoque. Essa ro do via é a úni ca es trada fe deral
de 600 qui lômetros que foi des truída pe las chu vas,
num tre cho de apro ximadamente cin co a seis qui lô-
metros. As po pulações do nor te do Esta do fi caram
completamente iso ladas. Qu atro Mu nicípios ain da so -
frem com a fal ta de abas tecimento de com bustível,
alimentos e re médios. Hou ve uma es tiagem, que cha -
mamos de ve ranico, e, nesses úl timos dois dias, al -
guns ve ículos con seguiram ul trapassar esse tre cho
obstruído pe las chu vas.

Inicialmente, eu gostaria de re gistrar pu blica-
mente a pron ta re ação do Mi nistro dos Trans portes,
Anderson Adauto, que fez ques tão de ir pes soalmen-
te ao lo cal des sa tra gédia, em um dos pon tos mais ex -
tremos do nos so ter ritório – isso é raro en tre os Mi nis-
tros do nos so Go verno Fe deral.

No meu tem po como Go vernador do Ama pá,
confesso que re cebi mais vi sitas de Mi nistros es tran-
geiros e de Emba ixadores de ou tros pa íses do que a
de Mi nistros de Esta do bra sileiros.

Essa ati tude, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nado-
res, é um exem plo dos no vos tem pos po líticos em que 
vive o nos so País e da sen sibilidade do Pre sidente

Lula em re lação aos nos sos problemas so ciais, prin -
cipalmente àque les en frentados pe los que vi vem em
regiões mais dis tantes. Aliás, quem so fre mais são
sempre os po bres e os que vi vem em lo calidades dis-
tantes.

Essa ro dovia fe deral é o eixo vi tal de in tegração
social e eco nômica do Esta do do Ama pá, onde vi vem
em tor no de meio mi lhão de brasileiros. São 600 qui -
lômetros que unem Ma capá à ci dade do Oi apoque,
repito, o pon to ha bitado mais se tentrional do nosso
território e fron teira in ternacional com o De partamen-
to da Gu iana Fran cesa.

A BR-156 tem um sig nificado ain da ma ior: ela é
o tre cho bra sileiro de uma ro dovia mul tinacional que
irá in tegrar toda a eco nomia dos pa íses si tuados no
Platô das Gu ianas e Ca ribe – a Ve nezuela, a Re públi-
ca da Gu iana, o Su riname, a Gu iana Fran cesa e Tri ni-
dad e To bago. Fu turamente, essa ro dovia – que tem
sido cha mada de Ro dovia do Arco Nor te ou Trans gui-
anense – per mitirá li gar Ma capá a Ma naus e tam bém
a Ca racas, passando por Ca iena (De partamento da
Guiana Fran cesa), Pa ramaribo (Su riname), Ge orge-
town (Re pública da Gu iana) e Boa Vis ta (Esta do de
Roraima). Será uma sa ída ao nor te, de gran de in te-
gração, como va mos po der acompanhar, pois tirará
do iso lamento uma imen sa re gião.

Portanto, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
a BR-156 é mais do que uma es trada: ela é um im por-
tante ele mento da in tegração no nos so ter ritório e da
construção pa cífica de nos sas re lações eco nômicas,
culturais e so ciais com nos sos vi zinhos si tuados ao
norte da Amé rica do Sul. Ela tam bém nos vin cula à
União Eu ropéia – e essa é uma re velação mu ito re -
cente –, por in termédio da Gu iana Fran cesa, e po de-
mos di zer, nes se caso, que a BR-156 é uma es trada
brasileira que atra vessa o Atlân tico, unin do o Bra sil à
França, o Mer cosul à União Eu ropéia. A Gu iana é
uma re gião francesa, com status jurídico de qual quer
região da Co munidade Eu ropéia.

Aliás, o ter mo Mer cosul se presta a al guns equí -
vocos. Ele é ime diatamente as sociado aos pa íses do
Cone-Sul, ao Pa raguai e ao sul do Bra sil, mas, na ver -
dade, o vo cábulo em ques tão de signa toda a nos sa
América do Sul. Assim, a BR-156 e seu pro longamen-
to, que é a Ro dovia Trans guianense, po dem se cons -
tituir em um im portante fa tor de in tegração de nos so
Mercosul. Esse eixo ro doviário pode in terligar duas
regiões isoladas: o pólo cons tituído pela Ama zônia
Oriental e pelo Nor deste bra sileiro pode se in tegrar,
por meio da BR-156, aos pa íses do Norte, ao pólo
constituído pela par te se tentrional da Amé rica do Sul
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(Colômbia, Ve nezuela e pa íses do Pla tô das Gu ia-
nas).

Acho fun damental essa in tegração com a re gião
nordestina. A es trada per mite essa in tegração e a
abertura de mer cados, como va mos ver mais adi ante.

Nos oito anos de meu Go verno à fren te do Esta -
do do Ama pá, nunca de ixou de cho ver. Por in crível
que pa reça, du rante todo esse tem po, ja mais ocor reu
uma si tuação de ca lamidade pú blica como a que es -
tamos vi vendo. A BR-156 nun ca fi cou pa ralisada,
mesmo sen do ex tremamente di fícil man tê-la du rante
o pe ríodo chu voso, já que é uma es trada de ter ra ba ti-
da, Nos mo mentos de gran de di ficuldade, como
quando uma trom ba d’água le vou uma pon te de mais
de 200 me tros, agi mos com ra pidez e a es trada não
foi pa ralisada. Meu Governo em penhou-se na sua
conservação e tra tou de man ter, usan do a boa téc ni-
ca de en genharia, o le ito de ter ra ba tida per manente-
mente com pactado, permitindo o trá fego du rante o
ano todo.

No en tanto, quero re velar às Srªs e aos Srs. Se -
nadores que, en tre 1995 e 1998, du rante o meu pri -
meiro go verno, o Amapá re cebeu, do Mi nistério dos
Transportes, mí seros R$7 mi lhões para a ma nuten-
ção, du rante qua tro anos, da BR–156. No mesmo pe -
ríodo, o Acre re cebeu R$67 mi lhões; Ron dônia, Esta -
do do Se nador Valdir Ra upp, R$81 mi lhões; Ro raima,
R$88 mi lhões; To cantins, R$91 mi lhões, e o Ama pá,
R$7 mi lhões para quatro anos. Esse va lor é in sufici-
ente para man ter a es trada. Foi uma dis criminação
política ao nos so Esta do e um des respeito ao pac to
federativo.

Nos sete anos e qua tro me ses dos meus dois
mandatos, o Go verno do Esta do in vestiu na BR-156,
de or çamento pró prio, um to tal de R$40 mi lhões, ou
seja, mais do que a União Fe deral.

Desde o iní cio do meu go verno, em 1995, uma
concepção orientou as ações de mi nha gestão: o de -
senvolvimento eco nômico do Ama pá de pende da sua 
integração com os pa íses do Pla tô das Gu ianas. O
Mercosul é um exemplo de in tegração pa cífica com
os nos sos vi zinhos. Essa po lítica, ba seada na so lida-
riedade en tre po vos vi zinhos e de mocráticos, deve
ser es tendida em di reção ao ou tro ex tremo do nos so
território, en volvendo a to dos nós, da li nha do Equa-
dor para ba ixo. Sei que há, aqui, mu itas Se nadoras e
muitos Se nadores re presentantes dos Esta dos li mí-
trofes com a Bo lívia, Ve nezuela e Co lômbia, por isso
quero di zer que con sidero im portante essa ex pansão
do Mer cosul.

É pre ciso lem brar, Sr. Pre sidente, prin cipalmen-
te ao Pre sidente des ta Casa, Se nador José Sar ney,

que essa gran de li ção de es tadismo e essa ini ciativa
de re percussão his tórica que é o Mer cosul de vem-se
a S. Exª, cuja Pre sidência vis lumbrou a rota da so be-
rania bra sileira, com partilhada de for ma pa cífica com
nossos vi zinhos la tino-americanos.

Afinal, so mos um País con tinental e uma po tên-
cia am biental. Pre cisamos re petir in sistentemente
isto: so mos um País con tinental e uma po tência am bi-
ental, com 8,5 mil qui lômetros de Cos ta Atlân tica e
uma flo resta fan tástica. Ninguém deve se can sar de
repetir essa fra se, até que apro fundemos a nos sa
consciência da ri queza de que dis pomos e que te mos
que re aprender a uti lizar.

O nos so fu turo tam bém está no Nor te e a sua in -
tegração é peça fun damental do nos so de senvolvi-
mento e de nos sa pre sença so berana e pa cífica no
cenário mun dial. A pro posta de de senvolvimento sus -
tentável que exe cutamos no Ama pá, a du ras pe nas,
não é ape nas uma con quista de sua po pulação.
Essas ex periências que di zem res peito a toda a Ama -
zônia e a todo o Bra sil cons tituem uma sa ída con tra o
capitalismo sel vagem e pre datório que está, hoje
mesmo, le van do o mun do a um con flito que nos ca usa
repúdio, que nos in digna.

Como Go vernador do Amapá, vi sitei to dos os
países do Pla tô das Gu ianas, com ex ceção da Ve ne-
zuela, ten do como ob jetivo in tensificar as nos sas par-
cerias re gionais. Esti ve tam bém em Pa ris e constatei
que tan to a Fran ça quan to a União Eu ropéia de mons-
traram sen sibilidade a essa pro ximidade ge ográfica
com pro fundos sig nificados so ciais, eco nômicos, cul -
turais e po líticos. Da mes ma for ma, o Go verno Fe de-
ral foi des pertado para essa re alidade in ternacional
onde se ins creve a BR-156. 

Em 1997 – gra ças a essa nova cons ciência so -
bre o se tentrião bra sileiro – por oca sião da re novação
Acordo-Quadro que rege a co operação da França
com o Bra sil, foi, pela pri meira vez, re conhecido que
nossa fron teira co mum de veria ser tra tada de for ma
específica. Afi nal, nossa fron teira com a Fran ça, de fi-
nida pe las águas do rio Oi apoque e pelo cume da ca -
deia de mon tanhas do Tu mucumaque, tem mais de
600 qui lômetros. É a ma ior fron teira da Fran ça com
um país ter ceiro. Assim, o Acor do es tabeleceu as ba -
ses para a cri ação de um me canismo de ne gociação
bilateral per manente, que é Re união Transfronteiriça
Brasil-França, onde as co munidades re gionais do
Estado do Ama pá e da Gu iana Fran cesa são os prin -
cipais pro tagonistas dessa co operação. Esta mos su -
gerimos para to dos os Estados bra sileiros – Ron dô-
nia com a Bo lívia, o Acre com a Bo lívia e com o Peru – 
esse mes mo me canismo de co operação re gional.
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Assim, po deremos di vidir a res ponsabilidade com o
patrimônio am biental das nos sas fron teiras.

No dia 25 de no vembro de 1997, ocor reu o en -
contro histórico en tre o Pre sidente Fer nando Hen ri-
que Car doso e o Pre sidente da Re pública Fran cesa,
Jacques Chi rac às mar gens do rio Oi apoque. Esse
esforço de in tegração re gional e in ternacional não foi
obra do aca so. Re sultou de um lon go e me di tado es -
forço po lítico em preendido tan to pelo Go verno do
Amapá quan to do De partamento da Gu iana Fran cesa
– devo des tacar a atu ação do Presidente do Con se-
lho Re gional da Gu iana, Anto ine Ka ran, um ho mem
entusiasmado com a co operação en tre os nossos po -
vos – e tam bém pe las Chan celarias de am bos pa íses.
A pro pósito, gos taria tam bém de res saltar a no tável
interveniência de nos sos di plomatas do Mi nistério
das Re lações Exte riores, es pecialmente do De parta-
mento de Eu ropa I, li derado pelo Emba ixador Mar celo
Jardim e do corpo pro fissional do his tórico Quai
d’Orsay.

O re conhecimento da im portância es tratégica e
internacional des sa ro do via, fi nalmente, fez com que
o Mi nistério dos Trans portes nos liberasse, no pe río-
do 1999-2001, ver bas no mon tante apro ximado de
R$24 mi lhões, o que nos per mitiu as faltar 63 qui lôme-
tros da BR-156 e de ixar mais 50 qui lômetros de ter ra-
planagem pron ta para o as faltamento com to das as
obras de arte já con cluídas. Ain da res tam por pa vi-
mentar 400 qui lômetros apro ximadamente e re alizar
a cons trução da Pon te Inter nacional so bre o rio Oi a-
poque. Essa pon te é ou tra ini ciativa que se ins creve
nas re lações bi laterais Bra sil-França, cujo acor do
para a cons trução foi as sinado por nos sos dois pa í-
ses e ra tificado por esta Casa no ano pas sado. A pro-
pósito, o Pre sidente Jac ques Chi rac afir mou, dias
atrás, que pre tende vir ao Bra sil para ina ugurar a pon -
te so bre o Oi apoque. A data vai de pender, evidente-
mente, da nossa ca pacidade téc nica e fi nanceira de
fazer avançar, porque do lado fran cês eles in clusive já 
disponibilizaram re cursos.

Portanto, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
nossa es perança é que os pro blemas que vi timam
hoje aque la po pulação que vive às mar gens do trecho
interditado da BR-156 se jam ra pidamente sa nados.
Como já afir mei, tan to o Go verno Fe deral quanto o
Governo do Esta do do Ama pá es tão agin do para o
atendimento da po pulação isolada do nor te do Esta -
do e para a cor reção dos pro blemas téc nicos que afe-
tam aque le pe queno tre cho da BR-156. 

Os tem pos são ou tros, Sr. Pre sidente, e o povo
amapaense con tinua de dicado ao tra balho e so nhan-
do com um fu turo me lhor, so nhando com um País que 

só po derá cri ar seu por vir com a fer ramenta do tra ba-
lho ho nesto e sem des truir o meio am biente. Ao con -
trário, nos sa ri queza são os re cursos da bi odiversida-
de e nos sas mu lheres e ho mens com sua cul tura de
tolerância.

O con trário desses ru mos é acre ditar que a so -
lução dos con flitos é a vi olência. Não po demos avan -
çar, seja des truindo a na tureza, seja des truindo-nos
uns aos ou tros. Se hoje es tou fa lando em uma es tra-
da é por que nosso des tino é a con vivência pa cífica no 
respeito da di versidade. Esta é a ca racterística do
povo bra sileiro: di versidade éti ca e cul tural.

As es tradas fo ram fe itas para unir, e a BR-156
simboliza esse ide al de uma eco nomia so lidária que
vale tan to para nós quan to para os de mais pa íses do
mundo que re jeitam a guer ra, a in tolerância ra cial e
religiosa e a vi são unilateral de que ape nas uma na -
ção tem o dom da ver dade.

O povo do Ama pá ama a paz. O povo bra sileiro
ama a paz. Nos sas es tradas, nos sas es colas, nos sos
barcos de pes ca, nos sos castanheiros, nossos ri beiri-
nhos e nos sos ín dios so mam a fa vor de um novo mun -
do onde a pa lavra guer ra terá que ser ba nida de toda
e qual quer cons ciência. Digo isso por que co nheci, na
minha ex periência de vida, a guer ra.

Muito obri gado.

Durante o dis curso do Sr. João Ca pi-
beribe, o Sr. Re ginaldo Du arte, de ixa a ca-
deira da pre sidência, que é ocu pada pela
Sra. Serys Slhes sarenko, Su plente de Se-
cretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra ao Se nador Re ginaldo Du arte, por
permuta com a Se nadora He loísa He lena.

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Pro -
nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) –
Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, quero des taco
neste mo mento uma data re ligiosa das mais im por-
tantes para o nos so Nor deste.

No dia 24 de mar ço, es taremos co memorando
os 159 anos de nas cimento do Pa dre Cí cero Ro mão
Batista, o nosso san to “Pa dim Ciço”. Como fi lho do
Cariri e ci dadão de Ju azeiro do Nor te, onde Pa dre Cí -
cero ce lebrou a sua pri meira mis sa, é mo tivo de mu ito
orgulho ter mos a opor tunidade de fa zer este tão re le-
vante re gistro para a vida re ligiosa de nos so Esta do.

O pa dre Cí cero é ve nerado por mi lhões de bra -
sileiros, prin cipalmente nor destinos que, a cada ano,
acorrem à ci dade de Ju azeiro do Nor te, re gião sul do
Ceará, para fa zer pro messas e agra decer as graças
alcançadas. Para nós Pa dre Cí cero é um san to, que
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será um dia be atificado pelo Va ticano pe los mi lagres
reconhecidos.

Antes da be atificação, te mos a fe licidade de
acompanhar os tra balhos co ordenados pelo Bis po da
cidade do Cra to, Dom Fer nando Pa nico, vol tados à
habilitação his tórica e ecle sial do Pa dre Cí cero Ro-
mão Ba tista jun to à San ta Sé. Esses tra balhos es tão
sendo re alizados por uma co missão com posta por
dezessete mem bros (teó logos, so ciólogos, pes quisa-
dores, ar quivistas, re presentantes da CNBB, an tropó-
logos, historiadores, psicólogos, fi lósofos e edu cado-
res.)

As fes tividades de co memoração dos 159 anos
de nas cimento do Pa dre Cí cero, Srª Presidente, Srªs
e Srs. Se nadores, co meçam nes ta sex ta-feira e se es -
tendem até o pró ximo dia 24.

Fonte de ins piração para es tudiosos, centro de
atenção de mi lhões de pes soas, re ferência de san to
milagreiro para aque les que crê em e têm fé, Pa dre Cí -
cero cons truiu uma vida de de dicação aos po bres, à
justiça e ao com bate às de sigualdades so ciais. Foi
um ho mem que or gulhou a sua gen te e a sua ter ra.

Padre Cí cero nas ceu na ci dade do Cra to, no dia
24 de mar ço de 1844. Fi lho de fa mília po bre, teve di fi-
culdades para cus tear es tudos e al cançar o seu ma ior
sonho: o sa cerdócio. Em 1860, co meçou es tudos no
Colégio Pa dre Ro lim, na ci dade de Ca jazeiras, Esta -
do da Pa raíba, de onde foi obri gado a se afas tar, dois
anos mais tar de, ao re ceber a no tícia do fa lecimento
de seu pai, Jo aquim Ro mão Ba tista. O gol pe na vida
do jo vem o obri gou a no vos es forços e mais di ficulda-
des para sus tentar a fa mília e pensar nos es tudos.
Com a aju da de ami gos, con seguiu, em 1865, in gres-
sar no Se minário de For taleza, de onde saiu, em
1870, or denado pa dre. Foi no po voado de Ju azeiro do 
Norte que Pa dre Cí cero ce lebrou sua pri meira mis sa.

Durante dé cadas, o nos so Pa dim Ciço atu ou no
sacerdócio. O mi lagre da hós tia em Ju azeiro do Nor te
o le vou a ser sus penso, pela Santa Sé, de suas ati vi-
dades sa cerdotais. Os pe regrinos que sem pre o
acompanharam nas mis sas trans formaram a sua mo -
desta casa em cen tro de ro marias. Para es sas pes so-
as hu mildes, Pa dre Cí cero fora in justiçado.

A pu nição não o de sestimulou para ou tros de sa-
fios. Pa dre Cí cero par ticipou de ati vidades po líticas e
contribuiu, de for ma de cisiva, para Ju azeiro do Nor te
ser, hoje, uma das ma iores ci dades do Nor deste. Pe -
las mãos e pela voz de Pa dre Cí cero, Ju azeiro do
Norte saiu da con dição de po voado para Mu nicípio,
que o teve como seu pri meiro Pre feito.

A sua luta pelo de senvolvimento eco nômico, po -
lítico e so cial de Ju azeiro do Nor te de ixou mar cas e
contribuiu para o Mu nicípio se trans formar em um dos 
maiores cen tros de ro marias do Bra sil. A cada ano,
quase um mi lhão de pes soas vi sita a ci dade, onde a
confecção do ar tesanato, do cor del, de pe ças com a
imagem do san to pa dre do Nor deste ge rou e gera
empregos e ren da para mi lhares de pes soas.

Um dos ma iores es tudiosos da vida de Pa dre
Cícero, o nos so con terrâneo, Pro fessor Ge raldo Me -
nezes Bar bosa, en riquece-nos, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se nadores, com in formações e his tórias so bre a
vida des se ho mem que plan tou ra ízes de fé e de ixou
sua mar ca de hu mildade e de bon dade, para servir ao 
próximo. O his toriador Ge raldo Me nezes Bar bosa de -
finiu Pa dre Cí cero como um ho mem com ati vidades
ecléticas, ten do mar cado sua vida pela hu mildade, fi -
delidade sa cerdotal e mu ito amor ao pró ximo.

Padre Cí cero Ro mão Ba tista ga nhou os tí tulos
de “pa drinho dos opri midos”, “pa triarca” e “san to do
Nordeste”. Foi um ho mem ilu minado, por que de dicou
toda a sua vida aos po bres, aos in justiçados e, so bre-
tudo, a um tra balho de evan gelização que co moveu
cerca de 40 mi lhões de de votos em todo o Bra sil.

Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, po de-
mos, ain da, en tre ou tros des taques, dar a Pa dre Cí ce-
ro um re conhecimento como eco logista, na cionalista
e op ção pe los po bres.

Como eco logista, nos seus ser mões, no co me-
ço do sé culo pas sado, já di rigia con selhos aos seus
romeiros e os ori entava, en tre ou tras co isas, para o
seguinte: não cor tem nem der rubem ár vores, por me -
nor que se jam, nem fa çam que imadas; elas têm vida
como nós. As plan tas ga rantem a es tabilidade da ter -
ra e a sua umi dade. Não crie ani mais sol tos; faça cer -
cados para am pará-los e re faça as pas tagens. Ajude
o mato a cres cer, pois ele pro tege a ter ra con tra as
enxurradas, con tra o sol e o ven to. Construa cis ternas
ao lado de suas ca sas e re prese os ri achos a cada
100 me tros, a fim de sus tentar a água.

Como na cionalista, Pa dre Cí cero, ain da no re i-
nado do Impe rador Pe dro II, di rigia cor respondências
dramáticas ao Go verno, so licitando a cons trução de
barragens no Vale do Ca riri, oferecendo ter ras para a
construção de açu des e ho mens para tra balhar. Em
1926, ao to mar co nhecimento de que o en tão Go ver-
no do Esta do do Pará ven dera aos mag natas ameri-
canos mi lhares de hec tares de ter ras pertencentes
aos ín dios ta pajós, Pa dre Cí cero es creveu ao Pre si-
dente da Re pública – na quele tem po, Epi tácio Pes soa
– um lon go pro testo, de finindo a ati tude como des ca-
bida e cri minosa, uma ati tude an tipatriótica.
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A op ção pe los po bres to mou o ma ior tem po de
sua evan gelização. Ca pelão do po voado de Ju azeiro,
tanto pre gava o evan gelho, como lu tava ao lado dos
pobres da re gião no sentido de ame nizar o so frimento
provocado pela fome e, para isso, dis tribuía aos fa-
mintos o pou co man timento que pos suía.

Nessa tra jetória de luta, o es forço, a hu mildade,
a de dicação aos po bres, a sua his tória de vida como
homem de Deus e de fé le varam Pa dre Cí cero a ser
escolhido, no ano 2000, como o Ce arense do Sé culo
XX. A es colha se deu por meio de uma ele ição, co or-
denada pela TV Ver des Ma res, fi liada à Rede Glo bo
de Te levisão, que le vou à vo tação 10 no mes ilus tres
da his tória do Ce ará. A lis ta era in tegrada pelo san to
nordestino e por no mes de des taque do Nor deste e
do Bra sil, como o in dustrial Edson Qu eiroz; a es crito-
ra Ra chel de Qu eiroz; Dom Hél der Câ mara; Antô nio
Martins Fi lho, fun dador da Uni versidade Fe deral do
Ceará; Vir gílio Tá vora, que nesta Casa hon rou, com
seu man dato, a re presentação dada pelo povo ce a-
rense; Pa tativa do Assa ré, o ma ior po eta po pular do
Brasil; Clóvis Be vilácqua, ju rista, au tor do Có digo Ci vil
Brasileiro de 1916; Ele azar de Car valho, com positor e 
mestre da mú sica; e, por fim, Cas tello Bran co, Presi-
dente da Re pública.

Os ce arenses es colheram, en tre es ses ilustres
nomes, com 38,78% dos vo tos, Pa dre Cí cero como o
Cearense do Sé culo XX.

Padre Cí cero mor reu no dia 20 de ju lho de 1934, 
aos 90 anos de ida de, mas continua pre sente na vida
de mi lhões de fiéis que ado taram as suas li ções de
vida como en sinamento e modo de agir. O cul to a Pa -
dre Cí cero trans formou Ju azeiro do Nor te em um dos
maiores cen tros de pe regrinação do Brasil, atra indo
romeiros de todo o Nor deste e de ou tros Esta dos bra -
sileiros.

Convido V. Exªs, Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se -
nadores, a co nhecerem o ma ior cen tro re ligioso do
Brasil.

Muito obri gado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –

Concedo a pa lavra ao Se nador Ante ro Paes de Bar -
ros, por per muta com a Se nadora Fá tima Cle ide.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Srª Pre -
sidente, peço a pa lavra para uma ques tão de or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra a V. Exª.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Srª Pre -
sidente, V. Exª. não fa lou no lu gar da Se nadora Fá ti-
ma?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
A Se nadora Fá tima Cle ide per mutou co migo, e agora
seria a vez de S. Exª, que ce deu a vez para o Se nador
Antero Paes de Bar ros, dentro do que de termina o
Regimento.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Ante ro Paes de
Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do
orador.) – Srª. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, ocu-
po a tri buna hoje para tor nar pú blico o re querimento
de in formações que es tou fa zendo ao Mi nistro-Chefe
da Casa Ci vil, com base no art.50, § 2º, da Cons titui-
ção Fe deral. Nes se re querimento, eu so licito as pro vi-
dências ado tadas pelo Go verno em re lação ao uso de 
veículo ofi cial de uso ex clusivo da Pre sidência da Re -
pública para o trans porte de ani mal do méstico para a
residência ofi cial da Gran ja do Tor to, onde se re aliza-
va a ter ceira re união mi nisterial do atu al Go verno, no -
tícia essa pu blicada na capa do jor nal O Glo bo de 20
de mar ço de 2003, além da re percussão no jornal O
Estado de S. Pa ulo, da mes ma data, con forme ma té-
ria ane xa. A justificativa do re querimento en contra-se
anexa e já foi en tregue à Mesa. 

Quero re afirmar aqui o que dis se on tem quan do
da pre sença do Mi nistro Ber zoini nes ta Casa. Ao fi nal
da mi nha in dagação ao Mi nistro Berzoini, eu co loquei
claramente que não tra taria des te as sunto por en ten-
der que ca beria hoje um re querimento de in forma-
ções. Embo ra te nha fe ito uma res salva, que é aqui lo
no que acre dito e te nho cer teza ab soluta – o que dis -
se on tem, re afirmo hoje – de que uma pes soa que
tem a his tória e a bi ografia do Pre sidente Luiz Iná cio
Lula da Sil va não me rece que ati tudes como essas
sejam to madas den tro do seu go verno. Te nho a con-
vicção de que o Pre sidente da Re pública como tam -
bém o Mi nistro da Casa Ci vil já de vem ter to mado pro -
vidências para que es ses fa tos não se re pitam. Mas
entendi que era meu de ver tratar do as sunto como for-
ma de aler tar so bre a ne cessidade de ma ior vi gilância
e ma ior con trole por par te do Go verno.

Quero la mentar, Sr. Pre sidente, que o res peito
com que tra tei o as sunto não foi cor respondido na
mesma me dida pelo Lí der do Go verno, Se nador Alo i-
zio Mer cadante. Hoje, no jor nal O Glo bo, o Lí der do
Governo, em res posta ao fato de ter abor dado o as -
sunto, iro nizou as de clarações e dis se, de uma for ma
agressiva, a um co lega seu Se nador exa tamente o
seguinte: “Em re lação a as suntos ca ninos, apren di
uma co isa:quan do um ca chorro late, você não late de 
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volta”. Entendo que essa agres são do Se nador Alo i-
zio Mer cadante não tem pa ralelo na his tória do Se na-
do da Re pública, na his tória do Par lamento bra sileiro.
Esta Casa, an tes da che gada des se Se nador, sempre
foi ca racterizada como a Casa do res peito, da gen tile-
za, da fi dalguia, e não como a Casa do des respeito,
do xin gamento, que é ou tem se mos trado uma ca rac-
terística do Se nador Lí der do Go verno. Aliás, uma ca -
racterística ne gativa.

Ontem – não en tendo por que tan ta ir ritação –,
quando o Se nador Efra im Mo rais fez a in terpelação
ao Mi nistro, usan do a pa lavra como Lí der do Go verno
o Se nador Alo izio Mer cadante la mentava o fato de o
Senador ter lido as per guntas, o que re presentava
não ter o do mínio com pleto da ma téria eco nômica.
Num ges to pro fundamente des respeitoso com aque le
colega do PFL, dis se que eles não sa biam fa zer opo -
sição. Mas, até ali, era uma co isa mais sin gela. O Se -
nador Alo izio Mer cadante foi des cortês tam bém –
essa não é uma ex clusividade em re lação a mim – e o
tem sido tam bém com com panheiros do pró prio Parti-
do, com o pró prio Mi nistro Ber zoini on tem, que foi de i-
xado aqui pelo Lí der do Go verno. O Lí der do PT, Se -
nador Tião Vi ana, permaneceu até o fi nal, ao con trá-
rio do Lí der do Go verno, que não per maneceu, tal vez
para con tribuir com o seu co lega.

É pre ciso en tender que, além des sa ca racterísti-
ca no pró prio de bate eco nômico, tema do qual ele se
diz de tentor de to das as in formações, o Lí der do Go -
verno tem se guidamente usa do de pe dido de des cul-
pas ao povo bra sileiro. Di ariamente, o Se nador Alo izio
Mercadante re conhece aqui que er rou ao lon go de
sua vida pú blica ao, por exem plo, di ficultar as re for-
mas, mas, ao mes mo tem po em que faz essa au tocrí-
tica, o que é elo gioso, não se mos tra sin cero, porque
afirma que er rou, mas afir ma tam bém di ariamente:
“Olha, não te mos responsabilidade, éra mos mi noria,
a co ligação do PSDB ti nha ma ioria”. O que é um ar gu-
mento que não re siste à me nor pos sibilidade de de -
bate. Com mu ita sin ceridade, não é um ar gumento à
altura de um Lí der do Go verno e à al tura do Par la-
mento bra sileiro.

Ora, o fato de ser mi noria não sig nifica di zer que
tem que vo tar em de sacordo com aqui lo que con side-
ra o me lhor para o Bra sil. Eu dis se on tem aqui ao Mi -
nistro Berzoini: “Quando fo mos ma ioria, vo tamos fa-
vorável aos temas de in teresse na cional”, o que não
significa que em um ou ou tro pon to não te nhamos vo -
tado em de sacordo com a ori entação do pró prio Go -
verno do Pre sidente Fer nando Hen rique, mas, como
minoria, aqui lo que en tendemos que é bom para o
Brasil, nós va mos vo tar; não va mos fi car contra o Bra -

sil, por tanto, não cabe esse ra ciocínio do Lí der Alo izio
Mercadante.

Quero la mentar, portanto, Sr. Pre sidente, que
ele es teja agin do exa tamente des sa for ma e que es -
teja es timulando a Opo sição a bloquear as re formas e 
o País. Ontem, S. Exª lan çou um rep to, um de safio ao
Líder Arthur Vir gílio di zendo: “Vo cês fo ram ma ioria e
não fi zeram; nós va mos fa zer as re formas que vo cês
não fi zeram”. Não se rão es sas pro vocações que vão
nos co locar con tra aquilo que sem pre de fendemos. A
posição do Go verno do PT, ao de fender as re formas,
é pu blicamente uma ade são e uma con fissão de que
o Go verno do Pre sidente Fer nando Hen rique es tava
correto quan do que ria es sas mesmas re formas. Por-
tanto, não va mos nos vangloriar de ten tar im pedir as
reformas; ao contrário, que rendo Alo izio Mercadante
ou não, de fenderemos os in teresses na cionais.

Sr. Pre sidente, es sas descortesias não ocor rem
apenas co nosco. Elas cam peiam tam bém no pró prio
Governo. Por exem plo, o Lí der Aloizio Mercadante
nunca es condeu de nin guém nes ta Casa que pre feriu
ser Se nador mes mo di ante do con vite para ocu par o
Ministério da Fa zenda, o que leva ao ra ciocínio de
que o Mi nistro Antô nio Pa locci, uma das fi guras que
vêm dan do cer to no Go verno bra sileiro, é, na ver da-
de, um Mi nistro “B”; o Mi nistro “A” se ria o Se nador
Aloizio Mercadante. Com mu ita sin ceridade, não
acredito nes sa hi pótese. Cre io que o Mi nistro Antônio
Palocci foi re almente o es colhido pelo Pre sidente Luiz 
Inácio Lula da Sil va para as sumir o Mi nistério da Fa -
zenda.

Quero de ixar re gistradas es sas po sições aqui na
Casa, in formando, ainda, que não se tra ta de uma des -
cortesia nos sa abor dar esse as sunto. Tam bém não vejo
a im prensa bra sileira como ca nina, nem con sidero que
o fo tógrafo de O Glo bo que ba teu a fo tografia da con du-
ção de Mi chele es teja pres tando um des serviço ao
País; tam pouco O Esta do de S.Pa ulo e seus jor nalistas
estão pres tando um des serviço ao País. Ao con trário,
tenho a con vicção de que tan to a im prensa como o fato
de ter mos to cado no as sunto aqui vão in discutivelmente
fazer com que se jam re dobrados os me canismos de
controle do Go verno bra sileiro.

Tenho também a tran qüilidade de ad mitir que re -
conheci, des de o pri meiro mo mento, que tais atos es -
caparam ao con trole do Pre sidente, do Se cretário da
Presidência, do Che fe da Casa Ci vil, não ten do sido
efetivamente au torizados. No en tanto, é im portante
que o Go verno dê ex plicações no mo mento em que
estamos discutindo re formas que tra rão enor mes sa -
crifícios à po pulação brasileira. Esses sa crifícios pre -
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cisam ser con duzidos com enor me aus teridade pelo
Governo bra sileiro.

Lamento o ní vel do de bate que o Se nador Alo i-
zio Mer cadante quer tra zer a esta Casa. Ten taremos
debater no ní vel das re formas, ex plicitando à po pula-
ção bra sileira que di ariamente há um pe dido de des -
culpas e uma con fissão pú blica de que es távamos
certos quando pro pusemos as re formas. Fe lizmente,
agora, o Go verno do PT pro põe as re formas que ori gi-
nalmente eram nos sas.

Era isso, Sr. Pre sidente.

Durante o dis curso do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, a Sra. Serys Slhes sarenko, Su-
plente de Se cretário, de ixa a ca deira da pre -
sidência, que é ocu pada pelo Sr. Re ginaldo
Duarte.

Durante o dis curso do Sr. Ante ro Paes
de Bar ros, o Sr. Re ginaldo Du arte, de ixa a
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. He ráclito For tes, 3º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito For tes) – Con -
cedo a pa lavra ao no bre Se nador Valdir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem revisão do ora dor) – Sr. Pre -
sidente, Srªs e Srs. Se nadores, já en caminhei re que-
rimento à Mesa do Se nado Fe deral a res peito do as -
sassinato de um Ve reador do meu Par tido na ci dade
de Ce rejeiras, em Ron dônia. Ru bens Cardoso de Je -
sus se di rigia para a ses são, na se gunda-feira à no ite,
e an tes de chegar à Câ mara de Ve readores foi bru tal-
mente as sassinado. Faço um ape lo às au toridades do 
meu Esta do, mais pre cisamente à Po lícia Ci vil, en car-
regada do caso. Já hou ve duas pri sões, mas ain da
não ob tiveram pro vas con cretas do cri me. Peço en ca-
recidamente à Po lícia do meu Esta do que elu cide o
mais rá pido pos sível o cri me co metido con tra o Ve re-
ador Ru bens Car doso de Je sus.

Como a mí dia na cional vem re iteradamente no -
ticiando, é la mentável o es tado de mu itas ro dovias
brasileiras. Isso di ficulta enor memente a ati vidade
econômica, pon do obs táculo ao es coamento da pro -
dução, au mentando o cus to Bra sil, blo queando a cri a-
ção de em pregos. É uma ques tão que se ar rasta há
anos e que ame aça con tinuar pe sando gra vemente
sobre o nos so País.

Como pon to de luz, de es perança nes sa si tua-
ção, cons tatamos a pre sença no novo Go verno de um 
Ministro dos Trans portes com petente, mo tivado e
atento às ca rências do nos so sis tema de trans portes.

O Esta do de Ron dônia, en cravado no co ração
do con tinente sul-ame ricano, é es pecialmente vul ne-
rável às de ficiências de suas es tradas. Para pro duzir
riquezas be néficas ao Bra sil, Ron dônia pre cisa de ur -
gente so corro para as suas ro dovias, prin cipalmente
as fe derais. O Mi nistro Ander son Ada uto, com quem
já es tive tra tando des se tema, com a ilus tre pre sença
também do Se nador Amir Lan do, está bem cons cien-
te e in teirado das ne cessidades de Ron dônia. Cre io
firmemente que S. Exª fará todo o es forço pos sível
para dar so lução à triste si tuação em que se en con-
tram as ro dovias fe derais no meu Esta do.

No en tanto, al guns obs táculos e ví cios ad minis-
trativos in terpõem-se no ca minho des sas boas in ten-
ções. O Go verno pas sado exer cia a prá tica do con tin-
genciamento, o con gelamento das ver bas vo tadas
pelo Con gresso para a cura dos ma les de nos sas es -
tradas. O novo Go verno não pode mar char pelo mes -
mo ca minho. Te mos de nos es forçar para evi tar distor-
ções na exe cução das in tenções do Le gislativo nas
deliberações so bre o Orça mento da União.

E isso cor re o ris co de es tender-se às in terpreta-
ções cons titucionais. No ano pas sado, o Con gresso
reformulou o ar tigo 177 da Cons tituição, cri ando a
Cide, Con tribuição de Inter venção no Do mínio Eco-
nômico – um nome bo nito –, novo tri buto in cidente so -
bre com bustíveis au tomotivos. A Cide é uma es pécie
de pe dágio vir tual que o Con gresso des tinou ao fi nan-
ciamento de pro gramas de in fra-estrutura de trans-
portes no nos so País. Pa recia, na ocasião, a so lução
perfeita para a re cuperação da ma lha ro doviária bra -
sileira. A Cide ar recadou, em 2002, R$7,2 bi lhões. De -
verá ar recadar, em 2003, apro ximadamente R$13 bi -
lhões!

Contrariando a in tenção do Le gislativo, a men -
sagem or çamentária en caminhada ao Con gresso no
ano pas sado já con tinha uma pri meira dis torção: os
recursos da Cide fo ram des tinados de for ma não pre -
vista no es pírito da con cepção do Le gislativo. A Cide
está sen do usa da para pa gamento de ser vidores ati -
vos e ina tivos do Mi nistério dos Trans portes; para co -
brir dí vidas do se tor, até mes mo as do Fun do da Ma ri-
nha Mer cante; e para um con tingenciamento des tina-
do à am pliação do su perávit pri mário nas con tas da
União.

Recordo-me da ba talha que tra vou o Mi nistro da 
Saúde Adib Ja tene, ain da no pri meiro man dato do
Governo pas sado, para cri ar a CPMF. Di zia ele que a
CPMF se ria a re denção da sa úde pú blica do nos so
País. Hoje, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, com 
a co brança da CPMF, ar recada-se R$24,2 bi lhões por
ano. Co incidentemente, o or çamento da Sa úde para
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este ano é de exa tamente R$24,6 bi lhões. Portanto, a
CPMF, que se ria um com plemento para re solver o
problema da sa úde pú blica em nos so País, está co -
brindo qua se que to talmente o or çamento da Sa úde,
não acres centa co isa al guma. A CPMF não cum priu o 
objetivo de tra zer uma so lução para o pro blema da
Saúde. É se melhante a si tuação da Cide.

Ora, Sr. Pre sidente, que remos algo sim plíssimo:
que o tri buto cri ado para re cuperar a ma lha ro doviária
seja nis so apli cado, conforme sua des tinação ori ginal.
No en tanto, como está pos to o Orça mento, o vo lume
dos in vestimentos na in fra-estrutura de trans porte,
neste ano de 2003, será o me nor dos úl timos 50 anos.

Houve, no fi nal do ano pas sado, um acordo par -
tidário no Congresso, para so lucionar o con flito de in -
terpretação que cer cava a ques tão, o choque de di fe-
rentes vi sões so bre o tex to cons titucional. Foi, en tão,
aprovada a Lei nº 10.636, re gulamentando a des tina-
ção dos re cursos da Cide, em tro ca de aca tamento da 
emenda do PT que au mentava as alí quotas do tri buto.

Entretanto, o en tão Pre sidente Fer nando Hen ri-
que, in duzido por in dicações de seus Mi nistros, ve tou
os ar tigos que tratavam da des tinação da Cide, man -
tendo as alí quotas mais al tas.

Com isso, Sr. Pre sidente, eis o que ocor re hoje:
o con tingenciamento não de ixa o País me lhorar suas
estradas, mas o povo e as em presas es tão, as sim
mesmo, su jeitos à am pliação da car ga tri butária, por
via das al tas alí quotas da Cide. Ora, que pa guemos
tributos, sim, mas que te nhamos es tradas de centes
que per mitam o funcionamento ple no de nos sa eco -
nomia e a criação ma ciça de em pregos!

O que res ta a fa zer, nesse em brulho, é o Con -
gresso der rubar o veto do Go verno pas sado ou, en -
tão, apro var nova le gislação, re constituindo a in ten-
ção ori ginal dos le gítimos re presentantes da so cieda-
de bra sileira.

Enquanto isso, de pendemos, prin cipalmente
nós, em Ron dônia, dos es forços do Mi nistro Ander -
son Ada uto, que vem tra tando com a nos sa re presen-
tação par lamentar, bus cando uma sa ída para o caso.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª me per -
mite um apar te?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com o
maior pra zer, concedo o apar te a V. Exª.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Val dir
Raupp, V. Exª traz à tri buna um dos as suntos mais im -
portantes para este País: a pro blemática das es tra-
das. E nin guém me lhor do que V. Exª para ver sar so -
bre esse tema. Nós go vernamos os nos sos Estados,
e a cu riosidade me fez in dagar so bre o seu per fil. Qu -

ando eu en contrava um ho mem ou uma mu lher de
Rondônia, eles di ziam que V. Exª era o “rei da es tra-
da”, o “cons trutor de es tradas”. Cada um tem o seu
perfil. O per fil, por exem plo, do Presidente des ta ses -
são, Se nador He ráclito For tes, é o do mu nicipalista,
de gran de li derança, do apo iador dos Pre feitos do
meu Esta do e do País. O meu per fil é o de ho mem ge -
neroso com os po bres. V. Exª cons truiu mu itas es tra-
das, e o pro nunciamento de V. Exª é mu ito apro priado.
Ultimamente, tive a opor tunidade de vi sitar os Esta -
dos Uni dos, onde tra feguei mu ito por via ro doviária, e
ali não en contrei um bu raco. Pode-se ar gumentar que
os Esta dos Uni dos são mu ito ri cos, mas, há pou co
tempo, per corri tam bém Por tugal e a Espa nha e tam -
bém não vi um bu raco nas es tradas. Acredito ser ne -
cessário um im posto es pecífico para me lhorarmos as
estradas, que têm im portância fun damental, prin ci-
palmente nes te País con tinental. Bastaria, para au xili-
ar o seu belo pro nunciamento, re cordar o pri meiro
aconselhamento que D. Pe dro II deu à sua fi lha Isa -
bel, que fi cou go vernando o País. Na sua pri meira vi a-
gem, ele es creveu uma car ta, em que dis se: “Mi nha fi -
lha Isa bel, lembre-se de que es trada é o ma ior pre-
sente que se pode dar a um povo”. De pois, o Pre si-
dente Was hington Luís en sinou a go vernar, sin teti-
zando: “Go vernar é fa zer es tradas”. Posteriormente, o 
ícone de nos sa ge ração, o ar tífice da gran deza des te
País, des te Se nado e des ta ci dade, Jus celino Ku bits-
chek, dis se que, onde ele foi pre feito, go vernador e
presidente, ba seou-se em duas per nas: ener gia e
transporte. Re pito: o pro nunciamento de V. Exª é mu i-
to opor tuno. Espe ro que o Mi nistro Ander son Adauto
se ins pire na sua ex periência.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mu ito
obrigado, Se nador Mão San ta. O aparte de V. Exª en -
riqueceu mu ito o meu pro nunciamento. V. Exª, que já
foi Go vernador por dois man datos no Pi auí, Pre feito
de Par naíba e hoje Se nador, é re conhecido na cional-
mente por sua atu ação na Sa úde. V. Exª fez um bri -
lhante tra balho no Go verno do Esta do do Pi auí em to -
dos os se tores. Mu ito obri gado.

Com a ga rantia de apli cação dos recursos, po -
deremos su perar as gra ves di ficuldades que, atu al-
mente, pre judicam Ron dônia nas prin cipais ro dovias
federais: a BR-421, que in terliga a ci dade de Ari que-
mes aos Mu nicípios de Mon te Ne gro, Cam po Novo e
Buritis; a BR-425, que vai do en troncamento de Abu -
nã até Nova Ma moré e Gu ajará-Mirim;a BR-429, que
vai de Pre sidente Mé dici, pas sando por Alvo rada,
São Mi guel, Se ringueiras e São Fran cisco até Cos ta
Marques, na fron teira com o vi zinho país da Bo lívia.
Há ain da a BR-174, que liga Vi lhena, no sul do Esta do
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de Ron dônia, ao Esta do do Mato Gros so, mais pre ci-
samente às ci dades de Ju ína, Aripuanã, Ju ruena,
Castanheira e Co triguaçu, e a toda a re gião nor te do
Mato Gros so. Essa úl tima es trada, a BR-174, ser ve
nosso Esta do atra vés do Mato Gros so, es coando a
grande pro dução de soja do Esta do de Mato Gros so
para o por to gra neleiro de Ron dônia, no rio Ma deira,
em Por to Ve lho.

Quanto à BR-364, o prin cipal eixo ro doviário de
Rondônia, que atravessa todo o Esta do, o Mi nistro já
decidiu re iniciar as suas obras. Inclu sive, so bre a
questão da BR-364, li gando Vi lhena a Por to Ve lho, fiz
pronunciamento na se mana pas sada, pois a es trada
está pra ticamente in transitável, im pedindo o es coa-
mento da nos sa pro dução.

Sr. Pre sidente, Srªs. Se nadoras, Srs. Se nado-
res, o Mi nistro dos Trans portes dis se que dis põe de
apenas R$700 mi lhões para a con servação e res tau-
ração de to das as ro dovias fe derais. Mas tam bém dis -
se que ten tará tri plicar esse va lor. S. Exª ava lia que,
com R$2,4 bi lhões, será pos sível a re cuperação das
rodovias em es cala na cional. Com todo o res peito,
discordo de S. Exª, a quem es tou dan do todo o apo io.
O Bra sil precisaria, du rante três anos, en tre R$15 bi -
lhões a R$20 bi lhões por ano para re solver os pro ble-
mas das nos sas ro dovias de uma vez por to das. Não
quero, com isso, te cer ne nhuma crí tica ao novo Go-
verno, ao Go verno Luiz Iná cio Lula da Sil va, até por -
que o pro blema das ro dovias foi her dado dos go ver-
nos pas sados, não só do Go verno Fer nando Hen ri-
que, mas há dé cadas que não há ne nhum in vestimen-
to subs tancial nes sa área, e isso tem como con se-
qüência a de terioração da nossa ma lha ro doviária fe -
deral com o pas sar dos anos.

Como dis se no iní cio do meu pro nunciamento,
precisamos des tinar um per centual ma ior da Cide
para re cuperar, con servar e cons truir no vas ro dovias
federais. Tal vez não os R$10 ou R$13 mi lhões que se
vai ar recadar, mas, quem sabe, R$5, R$6 ou R$7 bi -
lhões de re ais, que se riam mu ito mais do que os
R$2,4 bi lhões que o Mi nistro Ander son Ada uto gos ta-
ria de ter em seu or çamento para este ano. 

Uma al ternativa su gerida por mim ao Mi nistro
Anderson Adauto, com o apoio do Se nador Amir Lan -
do e de toda a Ban cada de Ron dônia no Con gresso,
foi a li beração de ver bas fe derais no va lor de R$55 mi -
lhões a cada ano, du rante três anos, para a cons tru-
ção e re paração de ro dovias fe derais em Ron dônia, e
também in vestimentos ma iores na re gião. Digo re-
gião, pois in teressa a Ron dônia me lhorias nas es tra-
das de Mato Gros so, do Acre, do Ama zonas, en fim,
de toda a Re gião Norte.

Sr. Pre sidente, o Bra sil, o Go verno, o Con gresso
e o Se nado pre cisam aten tar para a se guinte e es-
pantosa es tatística: o des perdício no con sumo de
combustíveis, re sultante da pre cariedade das es tra-
das bra sileiras e dos con gestionamentos no trá fego
urbano, gas ta mais pe tróleo que o mon tante que o
Brasil ain da pre cisa im portar. Isto é, sa nados es ses
desperdícios, che garíamos a 100% de in dependên-
cia em ma téria de pe tróleo, prin cipalmente ago ra,
com a de flagração da guer ra dos Esta dos Unidos e
aliados con tra o Ira que. Se esse pro blema das es tra-
das e do trá fego ur bano já ti vesse sido so lucionado
anteriormente, talvez não es tivéssemos vi vendo,
hoje, uma cri se do pe tróleo.

Por isso, in sisto que é pre ciso re cuperar nos sas
estradas, des tinando para esse fim am plos re cursos
da Cide, tri buto que foi para isso cri ado.Ron dônia cer-
tamente não con segue es perar por mu ito tem po.

Fica aqui, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
nosso ape lo ao Go verno, ao Con gresso no sen tido de 
resolver essa gra ve si tuação das ro dovias bra sileiras.
Fica tam bém o nos so apo io ao Mi nistério dos Trans-
portes.

Gostaria ain da de fa zer uma re ferência so bre a
questão da água.

Amanhã, dia 22 de mar ço, o mun do in teiro co -
memora o Dia da Água. De sejo cha mar a atenção
para a ne cessidade de es tabelecermos dis cussões
mais pro fundas so bre a ma ior re serva mun dial de
água doce, que é a nos sa Ama zônia, in tegrada por
Rondônia, Estado que te nho a honra de re presentar
neste Se nado Fe deral.

Agora mes mo, quan do, in felizmente, vi vencia-
mos mais um con flito bé lico de con seqüência mun dial
com a guer ra do Ira que, a im portância des ta dis cus-
são se acen tua, pois é cla ro que essa ri queza que
possuímos certamente já é alvo de aten ções e, quem
sabe, da co biça mun dial.

A ONU aca ba de di vulgar es tudos que apon tam
risco de es cassez de água po tável para sete bi lhões
de ha bitantes em fu turo não tão dis tante, caso pre va-
leçam as for mas pre datórias de con sumo e uso de
nosso água doce.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito For tes) – Con -

cedo a pa lavra ao no bre Se nador Alo izio Mer cadante.
S. Exª dis põe de até vinte mi nutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –

SP. Pro nuncia o se guinte dis curso.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, tive a opor tunidade de acom -
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panhar o contundente pro nunciamento do Se nador
Antero Paes de Bar ros, que me fez ata ques du ros e
alguns que con sidero ab solutamente in justos.

Em pri meiro lu gar, gos taria de res ponder ao Se -
nador di zendo que a pri meira li ção que apren di quan -
do aqui che guei, como De putado Fe deral, foi com o
então sa udoso De putado Fe deral Ulysses Gu ima-
rães, que ti nha na quela épo ca 42 anos de man dato e
eu che gando a Casa com me nos de 38 anos de ida de.
Perguntei a ele o que po deria me acon selhar e ele me
falou vá rias co isas, en tre elas uma das que mais me
marcou foi a de que eu não de veria me me ter em co i-
sa pe quena, pois quem se mete em co isa pe quena
fica pe queno. De fato, te nho procurado se guir essa
frase, ainda que nem sem pre consigamos chegar
perto da es tatura, da gran deza de um Par lamentar
como foi Ulysses Gu imarães.

Ontem, quan do saí da ar güição ao Mi nistro Ri -
cardo Ber zoini, nes te ple nário, um mo mento ex trema-
mente im portante do de bate so bre a re forma da pre vi-
dência, uma ini ciativa que eu ha via pro posto e apro-
vado – e to dos os Lí deres fo ram en tusiastas desta ini -
ciativa de tra zer os Mi nistros para dis cutir as re formas
-, ain da ti nha que ir à re união da Co missão de Cons ti-
tuição, Jus tiça e Ci dadania, às 17 ho ras, con vocada
pelo Pre sidente da Co missão, Se nador Edi son Lo-
bão, pois ha via o Estatuto do Tor cedor, uma con quista
importante e que es tava em re gime de ur gência e de -
veria ser vo tado on tem. No cor redor, no en tanto, um
jornalista me per guntou o que eu pen sava do de bate
do Se nado Fe deral a res peito da ca dela Mi chelle.
Como nem sa bia do epi sódio, fa lei que não acre ditava
que al guém fos se dis cutir um tema como esse. Inclu -
sive, ci tei um ve lho di tado que diz o se guinte: quando
um ca chorro late para você, você não late para o ca -
chorro. E vol tei a di zer que não acre ditava que al guém
fosse dis cutir um epi sódio como esse.

Eu não ti nha in for mação de que o Se nador
Antero Paes de Bar ro ti nha in teresse nes se tema. Se
tivesse, ja mais uti lizaria esse di tado po pular, por que
poderia in duzir a uma in terpretação que não ti nha in -
tenção em dar. É evi dente que não fa ria uma gros se-
ria com o Se nador Ante ro Paes de Bar ros, ain da que
entenda que esse não é um tema do Se nado Fe deral,
visto que o Bra sil tem mu itos pro blemas nes te mo-
mento e es tamos vi vendo um mo mento mu ito de lica-
do da His tória. A opi nião pú blica do mun do in teiro
está es tarrecida com o epi sódio da guer ra, o mas sa-
cre em an damento, o tema da paz, o im pacto da nova
ordem eco nômica mun dial, os des dobramentos eco -
nômicos que po deremos ter para o País.

Acredito que esse seja o pri meiro tema des sa
conjuntura, e o Se nado, on tem, es tava en volvido nes -
se de bate, e um de bate tão do loroso e, ao mes mo
tempo, tão desafiador. De ou tro lado, tam bém on tem
tivemos um mo mento mu ito rico: o de bate da re forma
da Pre vidência So cial.

Penso que o Se nador tem todo di reito em que rer
esclarecer qual quer epi sódio, e não ima ginei que ti -
vesse a mo tivação em re lação a esse tema. Se as sim
soubesse, não teria uti lizado esse di tado.

Há um ou tro as sunto que tam bém gos taria de
tratar aqui da tri buna. Qu ando fiz a ar güição, on tem,
sentei-me in clusive com V. Exª, Sr. Pre sidente, Se na-
dor He ráclito For tes, e fiz um co mentário re servado:
Heráclito, acho que o PFL tem fe ito uma opo sição mu -
ito ide ológica, está fal tando o diá logo, a in terlocução.
E foi o mes mo sen tido da in terpretação que dei à ar -
güição do Se nador Efra im Mo rais. Não há ne nhum
problema em se ler um pro nunciamento – eu mes mo
já o fiz des ta tri buna e fa rei ain da mu itas ve zes – ou
em se ler per guntas num pro cesso de ar güição. O que 
disse ao Se nador Efra im Mo rais – e, de pois, con ver-
sei com S. Exª pes soalmente – é que o de bate é para
construir uma pro posta. O Mi nistro não veio aqui com
uma res posta pron ta e aca bada, mas aberto a ou vir
argumentos, a re colher sub sídios, a in corporar uma
vivência mu ito rica des ta Casa que tem 22 ex-go ver-
nadores, ex-mi nistros, gen te fun damentada, que es -
tuda e se apro funda nos te mas, para que S. Exª pos sa
sair da qui com novos sub sídios para cons truir a pro -
posta da re forma da Pre vidência So cial. E o pronunci-
amento do Se nador Efraim Mo rais foi re digido an tes
da ar güição, não hou ve diá logo, não hou ve in terlocu-
ção; foi uma co brança po lítica. E esse não era o es pí-
rito do de bate. Mas ja mais ques tionei a li berdade de
qualquer Par lamentar in tervir por meio de um pro nun-
ciamento es crito.

Sr. Pre sidente, acre dito que o tema mais im por-
tante do pro nunciamento é as re formas. E é nele que
quero me con centrar. E que ro vol tar a um tema que
tem sido re correntemente ex posto pelo PSDB. Du ran-
te a cam panha ele itoral, so fremos um ata que mu ito
duro por par te do PSDB e de al gumas li deranças e
personalidades im portantes do mun do fi nanceiro,
como Ge orge So ros, que dis se que o Bra sil ca minha-
ria para o caos, se Lula ven cesse as ele ições. Inclusi-
ve, a fra se de Ge orge So ros, na quela opor tunidade,
foi: “ou é Ser ra ou é o caos”, e afir mou que o mer cado
financeiro não to leraria o go verno do PT. E isso ocor -
reu num ce nário de cri se fi nanceira in ternacional, es -
tava ocor rendo, na quele mo mento, epi sódios como
Enro World Com, as sociado a uma de terioração mu i-
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to gran de da re gião, em função da mo ratória e do cur-
ralito na Argen tina. Além dis so, es távamos en voltos
em um qua dro mu ito de licado, que ain da per manece,
na Amé rica do Sul: o co lapso eco nômico da Argen ti-
na, uma gre ve pro longada na Ve nezuela, com deses-
tabilização do Go verno, uma guer ra ci vil na Co lômbia
que se vi nha apro fundando, um pe dido de impeach-
ment  do Pre sidente do Pa raguai, a re núncia co letiva
de to dos os Mi nistros da Bo lívia. Enfim, fo ram epi sódi-
os ex tremamente de licados. O Bra sil vi nha de terio-
rando a per cepção do mer cado fi nanceiro in ternacio-
nal – o ris co-país che gou a 2.400 pon tos, isto é pra ti-
camente um ní vel de in solvência – e a dí vida pú blica,
com esse ter rorismo po lítico e eco nômico, que di zía-
mos que era ino portuno e um equí voco que be neficia-
va a es peculação fi nanceira, che gou a ter uma ro la-
gem de 44%, ex tremamente in compatível com as fi -
nanças de qual quer país. 

Nesse de bate, umas das crí ticas que vem de al -
gum tem po do PSDB – e não é só dele – é a de que o
País ti nha di ficuldades por que as re formas não ti-
nham sido fe itas. Isso, in clusive, foi dito na ar güição
dos Mi nistros Antô nio Pa locci e Gu ido Man tega. Não
concordamos com essa tese e va mos con tinuar di-
zendo que não con cordamos.

As di ficuldades do País são fun damentalmente
a ir responsabilidade da po lítica eco nômica do Go ver-
no an terior, so bretudo o pe ríodo da ân cora cam bial,
que du rou quatro anos e meio, em que se es tabilizou
a taxa de câm bio ar tificialmente, ge rando um dé ficit
de tran sações cor rentes que pas sou de US$1,7 bi-
lhões para US$34 bi lhões, em quatro anos.

E o dé ficit cres cente das con tas ex ternas, a ne -
cessidade de fi nanciamento ex terno, re presentava
um en dividamento cres cente, a pri vatização de em-
presas e a desnacionalização da eco nomia. Essa vul -
nerabilidade ex terna, ex pôs o País à tur bulência fi-
nanceira, que foi de bilitando a ca pacidade do Esta do
de re gular e in tervir. E tudo isso ve nho acompanhado
de uma po lítica de ju ros al tos: che gamos a ter ta xas
de ju ros de 45%, na quele pe ríodo, com uma in flação
absolutamente re sidual. Na cri se do Mé xico, por
exemplo, a taxa de ju ros che gou a 45%, e a in flação
era ab solutamente mar ginal.

Essas são as ori gens dos de sequilíbrios eco nô-
micos, tanto nas con tas ex ternas quan to nas con tas
públicas. Este é o pro blema fun damental: a dí vida pú -
blica pas sou de R$61,7 bi lhões para R$627 bi lhões
no fi nal do ano pas sado, quan do as sumimos o Go ver-
no, e o pas sivo ex terno do larizado au mentou em
US$200 bi lhões. Essa é a ori gem das di ficuldades.

A cri se cam bial de 12 de ja neiro de 1999 per mi-
tiu ajus tar a taxa de câm bio, o que trou xe ins tabilidade
e di ficuldades, mas co meçou a cor rigir a cri se cam bi-
al. O Bra sil co meçou a re cuperar o sal do co mercial,
rumo que este Go verno está ab solutamente de termi-
nado a im primir: au mentar as ex portações, me lhorar
a qua lidade das ex portações, de sobstruir to dos os
caminhos que possam fa zer este País ex portar mais
e, ao mes mo tem po, subs tituir im portações para que
geremos um ro busto sal do co mercial ca paz de di mi-
nuir a vul nerabilidade ex terna.

A evo lução do sal do co mercial, Sr. Pre sidente, é
uma ta refa que exi ge o BNDES, a re forma tri bu tária –
para re duzir a cu mulativadade dos im postos -, es tí-
mulo às po líticas agrí cola e in dustrial e a re cuperação
dos ins trumentos ca pazes de im pulsionar esse ca mi-
nho pro missor de re duzir a vulnerabilidade ex terna.

E os re sultados es tão aí. Em 1998, o dé ficit de
transações correntes era de US$34 bi lhões, em fi nal
de 2001 ain da era de US$24 bi lhões, e este ano será
inferior a US$5 bi lhões – a projeção ofi cial é de
US$5,5 bi lhões, mas pode ser in ferior a US$5 bi lhões.
O sal do co mercial em mar ço pode che gar a mais de
US$3,5 bi lhões. Isso sig nifica me nos ne cessidade de
financiamento ex terno, mais con dições de cres cimen-
to da eco nomia, me nos vulnerabilidade às ins tabilida-
des fi nanceiras in ternacionais, es pecialmente num
cenário como este de guer ra.

A me lhora nas con tas ex ternas foi acom panha-
da da me lhora nas con tas pú blicas. A dí vida pú blica
reduziu de 63% do PIB para 57,6% do PIB de de zem-
bro para cá, ou seja, nes te Go verno. Hou ve, portanto,
uma me lhora nas con tas pú blicas. O su perávit pri má-
rio é um es forço mu ito gran de que o País está fa zen-
do, mas ne cessário para con duzir o Bra sil para um
porto se guro e su perarmos a ins tabilidade fi nanceira
e a vul nerabilidade ex terna. E es ses dois ele mentos
estão permitindo a que da da in flação.

O que fal ta para con solidar essa es tratégia? Fal-
tam as re formas: tributária e pre videnciária. É inacei-
tável que não pos samos fa zer um de bate qua lificado
sobre es ses dois te mas. É sim plificatória e re ducio-
nista a vi são do PSDB, pre dominante, pelo me nos,
nos dis cursos em ple nário, de que foi a Opo sição
quem im pediu as re formas. Vi mos de fendendo a re-
forma tri butária des de a pos se do Go verno Fer nando
Henrique, ou seja, du rante oito anos. Não só a de fen-
demos como apre sentamos um pro jeto à Na ção. E
trabalhamos com mu ito em penho na Co missão de
Reforma Tri butária para vi abilizar um pro jeto. Che ga-
mos a um acor do na Co missão Mis ta na Câ mara dos
Deputados, mas o Go verno nun ca per mitiu, que a re -
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forma tri butária pro gredisse. Isso foi um erro, porque
teria sido muito mais fá cil fa zer a re forma em 1995,
quando a dí vida pú blica era de R$61,5 bi lhões, do
que hoje, quan do a dí vida pú blica che gou a es ses pa -
tamares, e o Bra sil precisa de um su perávit pri mário
de 4,25% do PIB. A mar gem de ma nobra hoje é mu ito
menor.

Mas, ain da as sim, o nos so Go ver no está de bru-
çado so bre o tema, cons truindo um ca minho ra cional,
ponderado, equilibrado, en tendendo que a re forma é
um pro cesso, que tem de ini ciar. A re união en tre os
Governadores foi um pas so im portante para cons truir
o con ceito de um ICMS úni co, com 5 alí quotas, re du-
zir a car ga tri butária so bre a fo lha de pa gamento, re -
duzindo a con tribuição pa tronal, para que essa re cei-
ta seja trans ferida para a Pre vidência, para o va lor
acionado das em presas. Dessa for ma, po deremos
empregar mais gen te e di minuir a eco nomia in formal.
Hoje, te mos 40 mi lhões de brasileiros que não con tri-
buem para o Sis tema da Pre vidência So cial. Na pró xi-
ma quin ta-feira o Mi nistro Antô nio Pa locci es tará nes -
ta casa.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – É uma hon ra e um pra zer mu ito gran de ou vir o
Senador Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na-
dor Alo izio Mer cadante, V. Exª abor da o tema da Pre -
vidência So cial, so bre o qual, de vido à ele vada ins cri-
ção de Se nadores na ses são de on tem, não pude ar -
güir o Mi nis tro. Nes te mo mento, te mos que lou var a
atitude do Go verno de tra zer os seus Mi nistros para
debaterem te mas po lêmicos e im portantes como o da 
reforma da Pre vidência. Esse é um pon to, sempre
digo isto, me lindroso e di fícil de per correr. No en tanto,
a mi nha tran qüilidade deve-se ao fato de que a li de-
rança des se pro cesso ca berá ao Par tido dos Tra ba-
lhadores. Te nho a ab soluta tran qüilidade de que o
melhor será fe ito, o possível será re alizado, nin guém
pode so nhar com uma so lução má gica em que não se 
leve em con ta o equi líbrio que deve ha ver en tre re cei-
ta e des pesa, en tre os be nefícios e o fi nanciamento
desses be nefícios. É exa tamente den tro des sa pers -
pectiva que o Go verno de V. Exª há de bus car to dos
os ca minhos, to das as nu anças, to dos os as pectos. V.
Exª fa lava há pou co, quan do o in terrompi, so bre a ar -
recadação, em torná-la mu ito mais efi ciente. Essa foi
uma re ivindicação nos sa, de V. Exª, de to dos aque les
que pen sam numa pos tura eti camente de fensável.
Este é o pon to de par tida: to dos de vem pa gar o de vi-
do, nada mais do que o de vido. É evidente que, se ti -

vermos que re duzir o ta manho des sas contribuições,
que se jam re duzidas, mas o im portante é que to dos
os agen tes pas sivos des sa con tribuição ve nham e
quitem a Pre vidência. Deve-se, in clusive, bus car me -
canismos de execução des sas dí vidas mais cé leres,
mais rá pidos, por que não se pode de ixar cres cer a dí -
vida a pon to de tor nar-se uma mon tanha ina cessível
e mu itas ve zes ir realizável, em ter mos de ar recada-
ção. Então, é pre ciso ha ver efi ciência, o acom panha-
mento con tínuo e permanente, quase que co tidiano.
Evidente que, nes se par ticular, va mos lu tar para aca-
bar com o des perdício; des perdício que se tra duz nos
escândalos, na bru tal fraude que tem ocor rido na Pre -
vidência e, por que não di zer, no des vio da própria
corrupção. Se com batermos es ses pontos e buscar-
mos o equi líbrio – e não deve a Pre vidência só pen sar
no ex termínio de di reitos, não é essa a pro posta do
Governo; por isso está dis cutindo com a so ciedade,
que vai ser a co-res ponsável na so lução des se pro -
blema –, nós ob teremos su cesso. Hoje, há uma de-
manda so cial, há qua se que um ape lo da so ciedade
no sen tido de se bus car uma so lução para a Pre vi-
dência. E é exa tamente se guindo al guns cri térios que
vamos atra vessar esse ca minho le vadiço dos di reitos
adquiridos para che garmos a uma so lução que a so -
ciedade pos sa ar car, por que os be nefícios da Pre vi-
dência têm como fun damento re alizar a jus tiça so cial.
Encerro, di zendo a V. Exª – em bora qua se usur pe o
tempo de seu dis curso, mas o tem po hoje é com pla-
cente, com ab soluta cer teza – que de veremos cons -
truir esse ca minho. E co meçamos mu ito bem on tem
com a pre sença do Mi nistro Ri cardo Ber zoini.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Eu que ria agra decer mais essa ilu minada in ter-
venção do Se nador Amir Lan do e mos trar a fron teira
entre a re forma pre videnciária e a tri butária. À me dida
que re duzirmos a carga tri butária so bre a fo lha de pa -
gamentos, a contribuição pa tronal, que hoje é de
20%, se for re duzida pro gressivamente, e a idéia do
Governo é tal vez ini ciar por uma re dução de 10%, va -
mos es timular o mer cado for mal de tra balho. As em -
presas que são mais au tomatizadas vão contribuir
para a Pre vidência pelo va lor adi cionado, que não é
cumulativo, não pre judica as ex portações, para es ti-
mular que as em presas que em pregam mais pos sam
empregar cada vez mais. Ampli ando a base do mer -
cado de tra balho formal, va mos au mentar a re ceita da 
Previdência So cial e dar mais di reitos a 40 mi lhões de 
brasileiros, quero in sistir nis so, que, hoje, es tão fora
do sis tema de se guridade so cial, não têm qual quer
tipo de pro teção.
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A re forma da Pre vidência pre cisa de pe quenos
ajustes. Ne nhum di reito será to cado no re gime ge ral
que atin ge 21 mi lhões. Todo o se tor pri vado da eco no-
mia é equi librado, não tem de sequilíbrio, é possível
equacionar e, com batendo a so negação, apri moran-
do o sis tema de in formação, fa zendo ajus tes ge renci-
ais, re solver o pro blema da Pre vidência no se tor pri -
vado. A di ficuldade que te mos é no se tor pú blico, por -
que, hoje, o Te souro gas ta R$17 bi lhões com 19 mi -
lhões de apo sentados no se tor pri vado, desses, 14
milhões ga nham até um sa lário mí nimo, e, de ou tra
parte, gas ta R$28,5 bi lhões com ape nas 950 mil ser -
vidores pú blicos apo sentados. A gran de mas sa dos
servidores que re cebe até o teto da Pre vidência, que
é o teto do se tor pri vado, tem que ser man tido sem
qualquer in terferência. Mas há abu sos, há de sajustes
e mu danças que te rão que ser fe itas: o tem po na fun -
ção do ser vidor, o tem po de ser viço para apo sentado-
ria, que é mu ito di ferente do se tor pri vado, isto é, com
5 anos na fun ção, o ser vidor se apo senta com in tegra-
lidade de sa lário, sen do que o con ceito de in tegralida-
de tam bém pre cisa ser re visto. O sa lário in tegral é o
salário efetivamente re cebido e não o sa lário com
mais 11% de re ajuste, como acon tece hoje. O apo-
sentado, hoje, do se tor pú blico ga nha mais do que o
servidor da ati va em fim de car reira. Esses de sajustes
precisam ser revistos, para que en contremos equilí-
brio nas fi nanças pú blicas e pos samos fa zer justiça
social, e, as sim, o sis tema de se guridade pos sa am -
pliar sua co bertura para aque la po pulação que está
fora do sis tema e dis tribuir me lhor en tre os ser vidores
públicos os re cursos dis poníveis. As re formas pre vi-
denciária e tri butária vão dar ra cionalidade eco nômi-
ca, sus tentabilidade às fi nanças pú blicas e per mitir
mais jus tiça so cial. Por tanto, pro moverá a in clusão
social e di minuirá a de sigualdade.

Sr. Pre sidente, além des sas duas re formas, pre -
cisamos re cuperar a di mensão de pla nejamento es -
tratégico do Esta do bra sileiro. Participei de uma en tre-
vista lon ga, mas não fui bem com preendido, in feliz-
mente, não sei se por di ficuldade de co municação ou
dificuldade por par te da jor nalista para com preender
a re flexão. Qu eria con cluir meu pro nunciamento, Sr.
Presidente, por isso peço para in corporar ao meu
tempo o tem po des tinado à Li derança. Nós pre cisa-
mos dis cutir o pla nejamento es tratégico. O Pla no de
Metas de 1956 e 1961 é um belo exem plo de uma par -
ceria en tre Esta do e eco nomia que trou xe re alizações
muito im portantes para a his tória eco nômica do Bra -
sil. Bra sília é par te des se pla nejamento es tratégico do 
Estado, que cons truiu esta Ca pital, den tro de uma vi -
são de in tegração na cional que exis tia des de os pri -

mórdios do des cobrimento. A in dústria au tomotiva, a
estrutura viá ria do País, o se tor de ma terial de trans -
porte e de ma terial elé trico de ram um salto de qua li-
dade – a pró pria in dústria de bens de ca pital – no Pla -
no de Me tas, du rante o Go verno Jus celino Ku bits-
chek, numa par ceria en tre Esta do, ca pital es trangeiro
e ca pital pri vado. É verdade que no Pla no de Me tas o
padrão de fi nanciamento foi in flacionário e ge rou um
período de ins tabilidade pro longada, que vai de 1962
a 1967, in clusive um gol pe de Esta do, o Paeg, na ve-
garam nas di ficuldades da he rança do es forço in dus-
trializante da cons trução ci vil pe sada que ti nha sido
constituída pe los grupos exe cutivos do Pla no de Me -
tas. Mas o Pla no de Me tas, ine gavelmente, de ixou
uma he rança im portante para a his tória econômica
do Bra sil.

Como se não bas tasse esse epi sódio do Pla no
de Me tas, eu men cionei ou tro mo mento da his tória
econômica, que foi o II Pla no Na cional de De senvolvi-
mento, du rante o Go verno Ge isel. Há duas te ses, in -
clusive para quem qui ser se aprofundar no tema, do
Antonio Bar ros de Cas tro, que foi pre sidente do
BNDES, que tem um li vro pu blicado cha mado A Eco -
nomia em Mar cha Forçada, onde ele mos tra que os
investimentos do II PND, Ita ipu, Ca rajás, Tu curuí, Fer-
rovia do Aço e todo se tor de quí mica fina, o pólo pe -
troquímico de Ca maçari, en fim, todo avan ço que se
teve na in dustrialização e na in fra-estrutura, fo ram
fundamentais para o su perávit co mercial fu turo, por -
que equi librou as con tas ex ternas e per mitiu o Bra sil
sair da cri se nos anos 80. Essa é a tese do Anto nio
Barros Cas tro.

O pro fessor Car los Lessa tam bém tem uma tese 
de dou torado exa tamente so bre o II PND, mos trando
a con tradição que exis tia en tre João Pa ulo dos Reis
Velloso no pla nejamento ten tando im pulsionar ao pro -
jeto in dustrializante os in vestimentos e a po lítica eco -
nômica de Má rio Hen rique Si monsen, que ad vertia
para a cri se fi nanceira in ternacional as di ficuldades.

No re gime mi litar, eu disse isso na en trevista e
infelizmente não foi in corporado na ma téria, o II PND
foi mar cado pelo vo luntarismo e pelo au toritarismo, a
ausência do de bate de mocrático e da crí tica. E o vo -
luntarismo do re gime, o pri meiro pa rágrafo era: “o
Brasil é um país po tência e é uma ilha no mar re volto
da eco nomia in ternacional”. Su bestimava-se a cri se
do pe tróleo e as di versidades que vi riam e isso ge rou
uma ins tabilidade fi nanceira e uma cri se pro longada
dos anos 80. 

Portanto, tan to no Pla no de Me tas quanto no II
PND te mos êxi tos e pro blemas no pa drão de fi nancia-
mento e uma he rança que ge rou ins tabilidade e di fi-
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culdade de fi nanciamento da eco nomia. Não po de-
mos re petir es sas ex periências. Não po demos im pe-
dir um de bate, uma re flexão que o pen samento úni co
neoliberal quer im por à Na ção. Impor a vi são de que o
mercado, por si só, re solve os pro blemas do de sen-
volvimento. A idéia de que o Esta do mí nimo e as for -
ças de mer cado são su ficientes para im pulsionar o
crescimento ace lerado e equa cionar os pro blemas de 
estrutura é um equí voco, Sr. Pre sidente. Dou o exem -
plo da ener gia. A energia tem que cres cer à fren te da
oferta. O in vestimento em ener gia tem de co meçar
três anos an tes do crescimento eco nômico. Caso
contrário, pára-se o cres cimento do país e es trangu-
la-o, como já acon teceu no pas sado re cente em nos -
so País. A in fra-estrutura pre cisa de pla nejamento es -
tratégico e da par ceria do Estado com a ini ciativa pri -
vada.

Precisamos, portanto, ana lisar com mu ito cu ida-
do os pou cos re cursos que te mos no Orçamento,
bem como os re cursos ex tra-orçamentários da União
– como BNDES, Ban co do Bra sil, fun dos constitucio-
nais e FGTS -, ana lisar as par cerias com os Go vernos
estaduais e mu nicipais e com o se tor pri vado para de -
senhar pro jetos es truturantes do de senvolvimento do
País.

O Se nador Mão San ta es tava na nos sa re união
da CAE esta se mana quan do apa receu um re queri-
mento con vidando a Mi nistra Dil ma Rous seff para de -
bater o tema da ener gia. Não era para dis cutir o im -
pacto da guer ra na eco nomia brasileira nem para dis -
cutir a cri se que exis te no se tor em função dos contra-
tos e das di ficuldades dos pre ços das agên cias de re -
gulação, mas para de bater so bre a re finaria da Pe tro-
brás, um in vestimento de US$1,5 bi lhão e qual o Esta -
do nor destino de verá abri gá-la. O Se nador Mão San ta
fez uma in tervenção mu ito há bil, como sem pre, de-
fendendo o Pi auí; o Se nador Tas so Je reissati, de fen-
dendo o Ce ará; o Se nador Sér gio Gu erra, de fenden-
do Per nambuco; o Se nador Anto nio Car los Va lada-
res, de fendendo Ser gipe. Hou ve um de bate aca lora-
do mos trando que o Bra sil pre cisa de fender es tratégi-
as de in vestimento, um Esta do de ações es tratégicas,
não um Esta do ne cessariamente em preendedor e
empresário, mas um Esta do que co ordene ini ciativas,
que ar ticule pa cotes de in vestimentos e que de senhe
os gran des pro jetos es truturantes do de senvolvimen-
to.

Fiquei en tusiasmado com o pro nunciamento do
Senador Ante ro de Bar ros elo gi ando o Mi nistro Pa loc-
ci como um gran de Mi nistro, pois te nho certeza de
que essa mu dança de tom do PSDB é uma con quista
para a de mocracia bra sileira e, com ela, va mos me -

lhorar a qua lidade do de bate. Eles ab dicaram do dis -
curso ca tastrofista. E a crí tica mais gra ve que te mos
hoje é de que o nos so Go verno ain da tem al guma co i-
sa pa recida com o Go verno an terior. Eu di ria que é
mais uma au tocrítica do que, pro priamente, uma crí ti-
ca.

Temos que es tar mu ito aten tos a esse de bate,
porque, há uma mu dança qua litativa im portante em
todos os cam pos das po líticas pú blicas, ain da que
haja co isas bem fe itas no pas sado, que que remos
manter e in corporar. De vemos aca bar com essa idéia
de que um novo Go verno tem que des truir tudo o que
foi fe ito an tes. É pos sível in corporar. Por exem plo, no
tema da re forma pre videnciária, o nosso pro jeto não é 
o do Go verno an terior. Da mes ma for ma, o nos so pro -
jeto de re forma tri butária não é o do Go verno an terior
– que, por si nal, não apre sentou ne nhum pro jeto con -
sistente, não se em penhou. O nos so pro jeto de re for-
ma po lítica tam bém não é, ne cessariamente, o do
Governo an terior, mas são te mas fun damentais para
o Bra sil. Nesse as pecto, de víamos ter em penhado
para apro var a nossa pro posta de re forma pre viden-
ciária, no pas sado. Isso, sim, de víamos ter fe ito, mas
não apro var o pro jeto an terior, por que era in consis-
tente, e não é o ca minho só lido para me lhorar a Pre vi-
dência So cial.

Por tudo isso, Sr. Pre sidente, equa cionadas e
superadas as res trições ma croeconômicas, apro va-
das as re formas tri butária e pre videnciária, e di minu-
indo o qua dro de instabilidade, po demos dis cutir o
Plano de De senvolvimento Estra tégico. E te nho certe-
za de que esse de bate do Pla no Plu rianual será mu ito
importante para o País.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Alo izio
Mercadante, per mite-me V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Con cedo o apar te a V. Exª, Se nador Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Alo izio
Mercadante, o Pre sidente Lula ga nhou as eleições, e
muito des sa vi tória de veu-se à con fiança do povo bra -
sileiro na in teligência, na com petência e no es tudo de
V. Exª. V. Exª sim boliza tudo isto: com petência e credi-
bilidade. Po rém, per mita-me ci tar um ho mem do seu
nível, Frank lin De lano Ro osevelt, que go vernou os
Estados Unidos por qua tro ve zes: “Com todo ho mem
superior a mim em de terminado as sunto eu pro curo
aprender”. Re conheço seus mé ritos, as sim como
todo o País re conhece, no bre Se nador, afinal, V. Exª
teve mu ito mais vo tos que mu itos can didatos a Presi-
dente da Re pública. Os fa tos fa lam mais alto.Fui Pre -
feito e Go vernador do Esta do do Pi auí e pos so di zer
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que V. Exª será a luz que ha verá de ilu minar a fi gura
afável, ge nerosa e jus ta do nos so Pre sidente Lula,
um ho mem que tem a co ragem de en frentar a fome, a
pobreza, a mi séria e le vantar a ban deira da paz. V.Exª
é a luz da in teligência. O Bra sil todo es pera uma mu -
dança com re lação à in justiça, pois a in justiça dói. Se -
gundo Mon taigne, o pão da jus tiça é o de que a hu ma-
nidade mais ne cessita. Qu ando Go vernador do Esta -
do do Pi auí, vi, numa fo lha de pa gamento de maio de
1995, pes soas que ga nhavam 27 mil dó lares – nes sa
época, o dó lar e o real eram equi valentes, o que foi a
grande con quista do go verno pas sado. Deus me deu
a co ragem para agir ins pirado – a his tória en sina – no
Presidente Cas telo Bran co, quan do, di ante de uma
folha de pa gamentos como essa, olhou e de cidiu – na
ditadura era mais fá cil –: “Nin guém ga nha mais do
que o Pre sidente da Re pública”. Os nos sos ca minhos
são os da de mocracia, mais di fíceis de tri lhar, mas te -
mos que che gar lá. Então, in ventei um re dutor, que
provocou mu ita con fusão, mas nin guém mais ga nha-
va aci ma de R$6.000,00, um sa lário mu ito bom.
Enquanto no Pi auí um co ronel ga nhava por 205 sol -
dados, eu o de ixei ga nhando por 12 e de sejaria, se
não ti vesse sa ído à épo ca, ga nhando por 10. Cre io
que o gran de erro está aí e, com ele, não va mos a lu -
gar al gum. É até um pe cado tão pou cos ga nharem
tanto. Então, no bre Se nador, leve mi nha su gestão de
revisão dos al tos sa lários do País. V. Exª per tence ao
PT, Par tido que ga nhou as ele ições e atra iu mu itas
pessoas, in clusive o Pi auí, que está sem pre à frente
da his tória do Bra sil – na Inde pendência, na Re públi-
ca, em tudo – e não per mita que o sa lário mí nimo seja 
menor que US$100. V. Exª sabe mais do que eu que o
salário mí nimo, nos Esta dos Uni dos, é pago por hora,
na fa ixa de 7 a 8 dó lares. Lá, todo mun do tra balha 10
horas por dia, são tra balhadores, mas não é pos sível
que ga nhem num dia o que o bra sileiro ga nha em um
mês. Essa é a mi nha con tribuição. Qu eremos con tinu-
ar jun tos, acre ditando na sua in teligência e na boa-fé
do nos so Pre sidente Lula.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Mu ito obri gado, Se nador Mão San ta. V. Exª tra -
tou de dois te mas fun damentais. O pri meiro so bre a
necessidade de vo tarmos o teto e o sub teto sa larial.
Não é pos sível – e nesta Casa acon tece isso – que al -
guém ga nhe mais que um Par lamentar; na Jus tiça,
mais que um Mi nistro do Su premo; e, no Exe cutivo,
mais que o Pre sidente da Re pública. Essa dis ciplina
salarial tem que ser cons truída tam bém nos Esta dos
e Mu nicípios, por meio da con cepção de te tos e sub-
tetos. Consta da Cons tituição e te mos a obrigação de
regulamentar e im plementar essa po lítica. Esse é um

dos pon tos da re for ma tri butária que o Go verno apre -
sentará a esta Casa e V. Exª, com esse tes temunho,
só re força que esse é o ca minho da jus tiça para po -
dermos dis ciplinar o gas to pú blico.

Em re lação ao sa lário mí nimo, para cada um
real que au mentamos, pre cisaríamos, hoje, em tor no
de 176 mi lhões de re ais. Exis tem na Pre vidência So -
cial um pou co mais de 14 mi lhões de apo sentados
que ga nham até um sa lário mí nimo e são ain da 4,5
milhões no se tor for mal e, no to tal, 27 mi lhões de pes -
soas no Bra sil. Então, quan do V. Exª fala em re cupe-
rar o sa lário mí nimo, es tamos fa lando de re distribui-
ção de ren da. Qu ando V. Exª de fende, como meta, um 
salário mí nimo de 100 dó lares, uma ces ta bá sica que
contemple to dos os in teresses dos tra balhadores. Va -
mos mu dar o pa drão de dis tribuição de ren da que há
30 anos não se al tera no nos so País. 

Agora, a re cuperação do sa lário mí nimo, como
ele está in dexado ao sis tema pre videnciário, só será
possível se re cuperarmos a ca pacidade de gas to em
investimento do or çamento. Para se re cuperar a ca pa-
cidade de gas tar e in vestir, do se tor pú blico, é pre ciso
sair des sas ar madilhas mo netária e cam bial, des sa
vulnerabilidade a que o País está ex posto.

Quando re compomos as re servas cam biais, au -
mentando o su perávit co mercial e di minuindo o dé ficit
de tran sações correntes de R$24 bi lhões, em de zem-
bro de 2001, para me nos de U$5 bi lhões este ano, es -
tamos di minuindo a ne cessidade de fi nanciamento.
Ao di minuir a ne cessidade de fi nanciamento, o dó lar
cede. Se o dó lar cede, a dí vida pú blica di minui, por -
que 49% da dí vida pú blica es tão in dexados ao dó lar.
Portanto, se o dó lar ce der, di minuirá a pres são so bre
a dí vida pú blica. Me lhorando a re lação dí vida/PIB, po -
deremos ba ixar a taxa de ju ros, e a in flação ca irá sus -
tentadamente. Po demos ba ixá-la de forma cu idadosa
e sus tentada.

Para cada pon to per centual que re duzirmos na
taxa de ju ros, ao lon go de um ano, ga nhamos R$6 bi-
lhões no or çamento, que po dem ser re vertidos, por
exemplo, para o sa lário mí nimo.

A que da na taxa de câm bio e a pers pectiva de
queda sus tentável na taxa de ju ros – que, nes te mo -
mento, exige su perávit pri mário, exige que se gas te
menos do que se ar recada para se po der ace lerar
esse mo vimento de con tenção da in flação e per mitir
uma que da sus tentável e du radoura da taxa de ju ros
– abrem ca minho para o sa lário mí nimo; abrem ca mi-
nho para o in vestimento de in fra-estrutura, abrem ca -
minho para o Brasil ter um pro jeto es tratégico de de -
senvolvimento.
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Temos que re cuperar a vi são de pla nejamento
estratégico, em que o so cial, sob o meu pon to de vis -
ta, deve ser o novo ele mento es truturante do eco nô-
mico. De vemos cri ar um gran de mer cado e con sumo
de mas sa. Isso per mitirá a ex portação e atra irá in ves-
timento ex terno. Te mos como exem plo a Chi na, de-
monstrando que é um gran de mer cado de con sumo
de mas sas. O sa lário mí nimo é o gran de ele mento
que ala vanca toda a mas sa sa larial.

Como ci tei Carlos Les sa e Antô nio Bar ros de
Castro, que de fenderam duas te ses so bre o II PND,
eu que ria ter minar o meu pro nunciamento ci tando o
ex-Ministro — em ho menagem ao an tigo Go verno –
Paulo Re nato. Tra balhamos jun tos du rante sete anos
na Uni camp, na mes ma sala, nas áre as de eco nomia
e do tra balho. A tese de dou torado do ex-Mi nistro ti -
nha como ob jetivo exa tamente de monstrar o pa pel do 
salário mí nimo como taxa de sa lário, que or ganiza a
base do mer cado de tra balho. Ele de monstra que a
elevação do sa lário mí nimo di minuiria o le que sa larial
e me lhoraria o pa drão de dis tribuição de ren da no
Brasil.

É um tra balho mu ito im portante, re alizado in clu-
sive an tes da Cons tituição de 1988. Cre io que é uma
reflexão aca dêmica re levante, e se se guirmos o ca mi-
nho das re formas, tri butária e pre videnciária de me -
lhorar e re duzir as res trições ma croeconômicas que
temos pela fren te, po deremos, sim, vo tando o teto, o
subteto e as re formas pre videnciária e tri butária, co -
meçar a discutir, neste Con gresso, a re cuperação
sustentada e pro gressiva do sa lário mí nimo jun to com 
projetos de de senvolvimento e in vestimento de in-
fra-estrutura.

Com a par ceria de V. Exª e do Go vernador Wel-
lington Dias, com a sua vi vência, a sua sa bedoria, a
vontade de acer tar e a ou sadia des se jo vem par la-
mentar de quem tan to apren di a gos tar, te nho certeza
de que o Pi auí pre servará a van guarda po lítica que
conquistou nes tas ele ições, nos âm bitos so cial e eco -
nômico, para recuperar as di ferenças e ser uma re fe-
rência pro missora do Nor deste bra sileiro.

Muito obri gado pela ge nerosidade no tem po, Sr.
Presidente

O SR. PRESIDENTE (He ráclito For tes) – Con -
cedo a pa lavra ao Se nador Mão San ta. S. Exª dis põe
de até 20 mi nutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nuncia o
seguinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente He ráclito For tes, Se nador pelo Pi auí, Srªs e
Srs. Se nadores, brasileiras e bra sileiros – já que esta
sessão é trans mitida pela te levisão do Se nado –, as

nossas pa lavras hoje são de agra decimento. A grati-
dão é a mãe de to das as vir tudes. Agra decemos ao
Ministro do Tu rismo, Walfrido Sil vino dos Ma res Guia
Neto.

Recentemente, Sr. Pre sidente He ráclito For tes,
S. Exª o Mi nistro Walfrido Ma res Guia vi sitou o nosso
Piauí, en tendendo as pers pectivas in vejáveis do nos -
so Esta do no tu rismo do nos so País. 

Quero tra zer aqui o de poimento de um dos em -
baixadores brasileiros, nas cido no Pi auí, com ra ízes
inglesas, Sr. Pre sidente, o Emba ixador Clark, que foi
muito im portante.

Muito jo vem, ele es tava na Fran ça e re conheceu
o Go verno fran cês de De Ga ulle. Como Pa ris era a ca -
pital cultural do mun do, foi con vidado a con viver com
Oswaldo Ara nha e Ge túlio Var gas. Essa in fluência fez
com que o Emba ixador Clark ser visse ape nas nos
grandes pa íses: Ingla terra, França, Itá lia e Argentina.

Na Itá lia, teve um cân cer, e re solveu pas sar os
seus úl timos dias na ci dade em que nas ceu, Parnaí-
ba, li toral do Pi auí. E o Embaixador Clark, cuja fa mília
é uma das do natárias de uma das ilhas do Del ta, a
ilha do Caju, es creveu nas suas me mórias – ele que
conheceu o mun do: “As duas ci dades mais be las do
mundo co meçam com a le tra “p”: Pa ris e Par naíba”.
Atentai bem! 

Ouvindo o Se nador Aloizio Mer cadante fa lar so -
bre pla nejamento, veio-me à men te que o me lhor dos
Ministros do Bra sil que atu ou na Pas ta do Pla neja-
mento foi João Pa ulo dos Reis Vel loso, que cri ou o I e
o II PNDs.

Sr. Pre sidente He ráclito For tes, Se nador Amir
Lando, mu ito jo vem, che gara do Rio de Ja neiro, onde
fora bus car ciência para a cons ciência e, com cons-
ciência, ser vir ao meu povo. Na quele tem po, nos Go -
vernos Mé dici e Ge isel, dos qua is João Pa ulo dos
Reis Vel loso foi Mi nistro, ele foi con vidado a ina ugurar
uma obra dos Cor reios. Eu es tava lá, e ele ho mena-
geava com um selo pos tal, no iní cio dos anos 70, a
bela pra ia Pe dra do Sal, da ilha ma ior do Del ta, a Ilha
Grande. João Pa ulo dos Reis Vel loso dis se, na quele
instante, que ali se ria o ter ceiro pólo tu rístico do País. 

Presidente He ráclito For tes, eu es tava pre sente
naquele mo mento e, mu ito jo vem, com um copo de
uísque na mão – eu ti nha vin do do Rio de Ja neiro,
onde es tudei e fiz pós-gra duação –, ba lancei o copo e 
disse, da mi nha ma neira ex trovertida: “O Mi nistro está 
delirando”! Vim do Rio de Ja neiro, e Par naíba, o ter ce-
iro pólo tu rístico? Não! 

Hoje, que ro con fessar a mi nha ig norância. O Mi -
nistro era um pro feta do de senvolvimento. E, hoje,
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tendo sido Go vernador do Esta do, re conheço o que o
Embaixador Clark dis se e o que João Pa ulo dos Reis
Velloso pre gava.

E es tamos aqui – quis Deus! Qu ero di zer que
esse pen samento pas sou para o Mi nistro do Tu rismo,
Walfrido Ma res Guia, que vi sitou o nos so li toral.

O nos so li toral é pe queno. São 66 qui lômetros
de pra ia, mas como pe queno é, Se nador Amir Lan do,
um per fume fran cês: é o de ma ior va lor. Con vido-o,
Senador Amir Lan do, já que Ron dônia, com suas ri -
quezas e grandezas, não tem pra ia, a fa zer das pra ias
piauienses o li toral de Ron dônia. Faço esse mes mo
convite a Mi nas Ge rais, que tam bém não as tem.

Lá exis tem os ver des ma res bravios can tados,
brancas du nas, ventos que nos aca riciam, sol que
nos tos ta o ano in teiro, rio que nos abra ça, mas esse
quadro se di ferencia do de todo o li toral, pois Deus só
quis de senhá-lo três ve zes. Lá existe o Del ta do Par -
naíba. Esse rio, de pois de per correr 1.458 km, lan-
ça-se ao mar, lem brando a le tra grega del ta – como
se fos se uma mão, com cer teza san ta –, e abre-se em 
cinco rios, que fa zem nas cer se tenta e oito ilhas. Deus 
só fez isso no Egi to, onde o rio Nilo se lan ça ao mar, e
na Áfri ca, no rio Me cong. Essas be lezas fo ram re co-
nhecidas pelo Mi nistro que lá es teve.

Hoje, o tu rismo é bus cado como uma fon te de ri -
queza e de tra balho no Pi auí, que tem pers pectivas
invejáveis. É sa bido que o tu rismo do Nor deste avan -
çou pela Ba hia, é mu ito for te em Ma ceió, Re cife, Na tal
e For taleza – na pra ia de Je ricoacoara – e che gou ao
litoral do Pi auí.

Quero agra decer ao Mi nistro, que, re conhecen-
do isso, apo iou o Rali do Agres te – para o qual que ro
convidar o Brasil –, que será re alizado em ju lho, sa in-
do de São Luís, pas sando pelo li toral do Pi auí e atin -
gindo o Ce ará, em Ca mocin, onde há a en cantadora
praia de Je ricoacoara. Esse even to está en quadrado
no ca lendário tu rístico do Mi nistro, pelo re conheci-
mento des sas be lezas e pelo fato de o tu rismo ser um
fator de cisivo de fon te de ri queza, de em prego e, mais 
ainda, de ale gria e fe licidade.

Sr. Pre sidente, que remos con vidá-lo a co nhecer
o li toral do Pi auí. Fer nando Hen rique Cardoso, Pelé e
Xuxa já co nhecem o Del ta do Par naíba e o li toral do
meu Esta do. Agora, quero con vidar V. Exª para ser fe -
liz no Pi auí.

O Pi auí é um Esta do di ferente. Além do Del ta, o
Piauí tem uma Ca pital di ferente, pois foi a pri meira a
ser pla nejada, no in terior do Esta do – como o co ra-
ção, que Deus co locou no centro do corpo. Tra ta-se
de uma Ca pital me sopotâmica, en tre dois rios, cri ada

há 150 anos. Te resina foi fon te de ins piração para
Brasília, Go iânia, Pal mas e ou tras Ca pitais e é um
ponto tu rístico no qual são re alizados con gressos, en -
contros, con claves e re uniões.

No sul do Esta do, para os que gos tam de tu ris-
mo ar queológico, lo caliza-se a fa mosa Ser ra da Ca pi-
vara, onde a Pro fessora Ni ede Gi don, pesquisadora
em Pa ris, cons tatou que as ro chas têm ins crições e
gravuras ru pestres, da tadas de há mais de 30 mil
anos. Hoje, o lo cal é re conhecido pela Unes co como o 
berço do ho mem ame ricano.

O Mi nistro Wal frido Ma res Guia, em re lação aos
investimentos, afir mou es tar pre vista a li beração de
R$3,6 mi lhões para a cons trução do Ae roporto Inter -
nacional de São Ra imundo No nato, tão logo o Go ver-
no apre sente a em presa que te nha ga nhado a li cita-
ção. O custo to tal da obra será de R$10 mi lhões, re -
cursos do Go verno Fe deral que já es tão as segura-
dos.

Sobre o Del ta do Par naíba, o Mi nistro Wal frido
Mares dis se que está fa zendo uma ava liação fi nal dos
programas de de senvolvimento e in vestimento do tu -
rismo sus tentável, para que o fi nanciamento do Pro -
detur possa ser trans formado em re alidade.

Isso tudo acon teceu graças ao grande es forço
dos po líticos, en tre eles o Se nador He ráclito For tes,
que, quan do Pre feito de Te resina, tor nou a nos sa Ca -
pital uma das mais avan çadas em to dos os sen tidos.
O pró prio Se nador Alber to Sil va, à época, promoveu o 
seu de senvolvimento.

Quero di zer que o ma ior atra tivo do Pi auí é o seu 
povo, Pre sidente Amir Lan do. Só focles dis se: “Muitas
são as ma ravilhas da na tureza, mas a mais ma ravi-
lhosa é o ser hu mano”. Não co nheço gen te me lhor do
que a pi auiense.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con cedo o
aparte, com mu ita sa tisfação, a V. Exª.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI) – Se nador
Mão San ta, ain da bem que não es tamos fa lando para
o Ple nário, mas para o Bra sil. Isso só é pos sível gra-
ças à de terminação de ho mem pú blico do Se nador
Amir Lan do, que as sume a Pre sidência des ta ses são
para que eu pos sa vir a um ple nário completamente
vazio aparteá-lo num dis curso im portante, não só
para o Pi auí, mas para o Bra sil. Há pou cos mi nutos,
eu es tava ou vindo o pro nunciamento do Lí der do Go -
verno no Se nado e no Con gresso Na cional, Se nador
Aloizio Mer cadante, fe ito, la mentavelmente, para um
plenário va zio. S. Exª ci tou Ulysses Gu imarães, e eu
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estava lhe pas sando, no exa to mo mento, um bi lhete
também inspirado no Dr. Ulysses: “Um lí der não deve
falar para um ple nário va zio”. No en tanto, as cir cuns-
tâncias e a res ponsabilidade fa zem com que se que -
brem es sas tra dições, de ixando-se de lado os en sina-
mentos da queles ho mens que mar caram nossas vi -
das, pois o de ver pú blico nos obri ga a es tar aqui, de -
fendendo os nos sos Esta dos. Qu ero pa rabenizar V.
Exª pelo pro nunciamento que faz e di zer que saio da -
qui mu ito fe liz. O Mi nistro Wal frido Ma res Guia es teve
no Pi auí – na oca sião, eu es tava fora – com a in tenção
de res tabelecer o Pro detur. Te nho a convicção de que 
o Pro detur, jun tamente com o es tímulo e o in centivo
às re giões do cer rado, para que pos sa ha ver o es coa-
mento da nos sa pro dução agrí cola, será o gran de ala -
vancador do pro gresso no Esta do do Pi auí. V. Exª ci -
tou bem a Ser ra da Ca pivara, mas, den tro da es trutu-
ra ge ográfica do Esta do do Pi auí, há tu rismo para to -
dos os gos tos e vo cações. Na re gião de Cris tino Cas -
tro, por exem plo, há os po ços jor rantes, que V. Exª co -
nhece e o Bra sil in teiro tam bém, por in termédio de fo -
tografias. O Se nador Amir Lan do é um ser tanista. Co -
nheço S. Exª des de quan do, como fun cionário do
Incra – nós o éra mos –, per corria o Bra sil tentando fa -
zer jus tiça na ter ra dos bra sileiros, e te nho cer teza de
que ace itará o con vite de V. Exª para ver o que são a
beleza e o en canto, por exem plo, do poço Vi oleta,
que, se fos se nos Esta dos Unidos ou na Eu ropa, Se -
nador Mão San ta, es taria cer cado por ho téis cinco es -
trelas e o tu rista gas tando em dó lar. Infe lizmente, não
tivemos o cum primento do que o PND de Reis Vel loso
determinou, que foi a ins talação no Pi auí, exa tamente
no li toral, de um terceiro pólo tu rístico. Te mos a Ser ra
da Ca pivara; te mos a Ca choeira do Uru bu, para onde
V. Exª in clusive teve a opor tunidade de le var o as falto;
temos San ta Cruz dos Mi lagres, que é, como tu rismo
religioso, um dos que mais cres ce no Bra sil; te mos
Sete Ci dades, em Pi racuruca, e o Del ta do Par naíba.
Sem con tar o tu rismo a Pe dro II por con ta do seu ar te-
sanato e de suas opa las. Portanto, te nho a cer teza de
que, se o Go verno do Esta do, que é hoje do PT, olhar
um pou co para o tu rismo no Pi auí, va mos ter, em bora
tardiamente, o so nho de Reis Vel loso re alizado. Aliás,
sobre o ex-Mi nistro Reis Vel loso, hoje fi quei mu ito sa -
tisfeito – V. Exª, como con terrâneo, tam bém fi cará –
ao ver, na im prensa na cional, o Mi nistro de fendendo a 
tese de que onde a ini ciativa pri vada não tem con di-
ções de in vestir é de ver, de ma neira es tratégica, do
Poder Pú blico fazê-lo. Não é o caso da ques tão do tu -
rismo, porque te mos os re cursos ex ternos, além de
um pro grama que vem dan do cer to em todo o Bra sil.
Foi ci tado o exem plo de Ala goas, do Ce ará. Enfim, o

Nordeste bra sileiro todo, em toda a sua ex tensão, tem 
vocação rara para o tu rismo: sol pra ticamente o ano
inteiro, povo bom, cu linária atra tiva, além da be leza
natural. V. Exª fa lou das be lezas do Del ta e te nho a
certeza de que fa lará da La goa do Por tinho, que, hoje, 
já atrai, em de terminadas épo cas do ano, es portistas
do mun do in teiro para a prá tica de es portes aquá ti-
cos. Enfim, te mos uma ver dadeira gama de opor tuni-
dades para o tu rismo. Só fal ta a de cisão. Te nho es pe-
rança de que o atu al Go ver no re solva tomá-la, já que
os go vernos an teriores não pu deram fazê-lo, a fim de
que a re denção do Pi auí se dê por in termédio da soja
e do tu rismo. Pa rabenizo V. Exª pelo seu pro nuncia-
mento. Qu ero crer que as as sessorias do Mi nistro do
Turismo e da Pre sidência da Re pública, aten tas ao
que se diz nes ta Casa, en caminharão, para as au tori-
dades competentes, o teor do dis curso de V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra deço ao 
Senador pi auiense He ráclito For tes pelo apar te. S.
Exª re lembrou ou tros fa tos em ra zão do co nhecimen-
to que tem do Pi auí. Esse de senvolvimento por que
passa o nos so Esta do deve ser cre ditado tam bém ao
trabalho e à com petência do Se nador He ráclito For -
tes, pelo fato de S. Exª ter car reado re cursos para o
Piauí.

Sr. Pre sidente, ci taria um qua dro que vale por
dez mil pa lavras. Quem não co nhece Se bastião
Nery? Hoje, é o ma ior es critor de po lítica e de fol clore
político do Bra sil. Pu blicou li vros como Folclore Po lí-
tico, Por que Col lor Ga nhou a Ele ição? e mu itos
outros. Tive a opor tunidade de acom panhá-lo quando
lançou um des ses li vros no Pi auí e o con videi a ir ao
Delta. Pe gamos uma das lan chas que per correm as
78 ilhas do lu gar, to mando uís que, co mendo ca ma-
rão, ca ranguejo, os tra, en fim, os na tivos fru tos do
mar, acom panhados que es távamos de nos sas res-
pectivas es posas e ami gos. De re pente, quan do nos
aproximamos da Ilha do Caju, o Se bastião Nery dis -
se: “Pára, pára, pára!” Assus tei-me, por que po deria
estar ha vendo al gum pro blema com a em barcação.
Ele, um dos ho mens mais vi ajados des te País, ex cla-
mou: “Nun ca vi tan ta be leza de uma só vez: mar, rio,
dunas bran cas e o verde dos man gues!” Não se con -
teve e pu lou na quelas águas calientes que só o Nor -
deste tem. 

Sr. Pre sidente, para en cerrar, ci tarei um ou tro
fato: Jô So ares, a ma ior in teligência da co municação
e da arte des te País, con vidou-me para uma en trevis-
ta. E, jo coso que é, ha via pre parado uma man chete
de um jor nal que di zia as sim: “Pi auí é a ci vilização
mais ‘cur tível’ do Brasil – Mão San ta”. Em cima des sa
manchete, ele quis me go zar, Se nador He ráclito For te
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– Como ele é agra dável! Não há nin guém mais in teli-
gente e ilu minado do que ele! –, com parando-me com 
o Mi nistro Ma gri que cu nhou o ad jetivo “ime xível”. Não 
neguei a man chete do jor nal pi auiense e dis se: “Jô,
definir é meio di fícil, com plicado. De fina-me ‘fofo’”.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mite-me
V. Exª um apar te, Se nador Mão San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois não,
Senador Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Pelo que es -
tou ven do, há três pi auienses em ple nário.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Para se ver a 
grandeza do Pi auí! O Pi auí é o Esta do que tem mais
Senadores. Sibá Ma chado re presenta o Acre, mas S.
Exª é pi auiense. Ago ra, o ma ior de to dos nós é Alber -
to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Mu ito obri ga-
do. Não pedi o apar te para ser elo giado e sim para
elogiar o dis curso de V. Exª, que es cutava no meu ga -
binete. Vim ao ple nário para pres tar a mi nha so lidarie-
dade a V. Exª e ao Se nador He ráclito For tes pe las
suas pa lavras. Era só isso.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra deço o
aparte e, em nome de to dos os pi auienses, presto
aqui gra tidão às grandes obras que Alber to Sil va fez
no nos so Esta do.

Queria com plementar di zendo que Alber to Sil va
nasceu na mi nha ci dade, Parnaíba, onde tam bém
nasceu Evan dro Lins e Sil va. Ele foi o me lhor Pre feito
de mi nha ci dade, eu fui o se gundo; ele foi o me lhor
Governador do Esta do do Pi auí, eu, o se gundo.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Mu ito obri ga-
do.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI) – Per mite-me
V. Exª um novo apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouço V. Exª,
Senador He ráclito For tes.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI) – Foi mu ito
bom que o Se nador Alber to Sil va vi esse ao ple nário,
até por que o dis curso de V. Exª, Se nador Mão Santa,
não es taria completo se não hou vesse uma ci tação
ao Se nador Alber to Sil va. Mesmo por que, em se fa-
lando de es trada e in tegração no Pi auí, há um si nôni-
mo que é exa tamente Alber to Sil va. Foi quem teve a
coragem, no seu pri meiro go verno, de des bravar o
Estado, cri ando a fa mosa PI-04. Daí para fren te o Pi a-
uí co meçou a ser res peitado, co meçou a se re encon-
trar com o pro gresso e a se im por, a pon to de ser,
hoje, um dos gran des pro dutores de soja do Bra sil,
com pers pectiva de cres cimento a olhos vis tos. Por -
tanto, foi opor tuna a che gada do Se nador e ex-Gover-

nador Alber to Sil va ao ple nário. E faço este re gistro
por de ver de justiça.

O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Agra deço o
aparte e a pre sença do Se nador Alber to Sil va, que
assume a pre sidência ao fi nal des ta ses são.

O es sencial é in visível aos olhos. A gran de obra
do Se nador foi vi vida à épo ca do Mi nistro João Pa ulo
dos Reis Vel loso, um dos res ponsáveis por aque la
época de gran deza des te País e do Pi auí. João Pa ulo
dos Reis Velloso di zia que pre cisávamos de uma “re -
forma de cuca”, e o Se nador Alber to Sil va deu
auto-estima ao Esta do do Pi auí quan do er gueu o mo -
numento onde se deu a mais hon rosa ba talha bra sile-
ira, a do Je nipapo, que ga rantiu a uni dade des te País.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con cedo o
aparte a V. Exª e ra tifico o con vite a V.Exª, Se nador
Amir Lan do, a ser fe liz, com sua fa mília, por al guns
dias, no Pi auí.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na-
dor Mão San ta, tive que de ixar a Pre sidência e as su-
mir a mi nha condição de Se nador para apar tear V.
Exª.Fo ram tan tos os apelos de V. Exª para que eu co -
nheça o Pi auí, que eu não po deria de ixar de di zer que
quero co nhecer o seu Esta do, a sua gen te, a sua gló -
ria, o tra balho do povo do Pi auí, a ação po lítica de tan -
tos no mes ilus tres que V.Exª fez des filar da tri buna. V.
Exª, hoje, fez o Pi auí pas sar, em gran de par te, pela
tribuna do Se nado, para que o Bra sil o co nheça me -
lhor. E o fez com mu ita pro priedade, com arte, com
engenho, com sa bedoria. Só pos so lou var, quan do
um Se nador, que re presenta o seu Esta do, vem à tri -
buna e, de ma neira ale gre, agra dável, faz, com be le-
za, que este as suma todo o Bra sil. Não há dú vidas de
que o Pi auí tem gló ria e pas sado, e é im portante que
se cul tue a gran deza dos ho mens que po voam o al tar
da pá tria. O Pi auí tem um nú mero ele vado des sas fi -
guras que fa zem hon rar, so bretudo, a grandeza na ci-
onal. Por isso, pa rabenizo V. Exª por esse bri lhante
discurso, as sim como o Pi auí, por ter uma re presenta-
ção for te, ma ior, que ama sua ter ra. O Se nado Fe de-
ral se en galana com uma re presentação dig na, so-
berba, que hon ra o País e o Pi auí.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – No bre Se na-
dor Amir Lan do, agra decemos, mas que remos fazê-lo 
no meu Esta do. Nós, os três Se nadores e o povo do
Piauí, es taremos lá, para re cebê-lo com a sua fa mília.
O no bre Se nador Alber to Sil va sim boliza uma ilha
maior, a ilha gran de – San ta Isa bel –, onde nas ceu o
maior de to dos os ju ristas, Evandro Lins e Sil va.
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Continuando, Jô So ares dis se: “Mas Mão San ta,
e esse ne gócio de cur tir?” Eu respondi: “Olhe, Jô, vou
mostrar aqui um qua dro: sou Go vernador do Pi auí e,
todo fim de se mana, aos do mingos, faço um es forço
para acor dar cedo, numa casa que te nho em Co quei-
ro, pra ia que en cantava João Pa ulo dos Reis Vel loso.
Como gos to do povo e essa pra ia é pou co po voada,
faço cooper por dez qui lômetros. Saio cedo, por que
Governador tem todo um apa rato, uma pro teção, uma
segurança, e an dar com ho mem não é bom, não é
agradável.

Então, acor dava cedo, dis pensava-os e saia so -
zinho, como Go vernador do Esta do. Percorria dez
quilômetros e cum primentava as pes soas. Tudo isso
se re petiu du rante os seis anos, dez me ses e seis
dias que Deus me per mitiu go vernar meu Esta do.
Nunca hou ve uma ofen sa, uma agres são, um se qües-
tro. É por ca usa do Go vernador? Não. É o povo do Pi -
auí que é bom. Qu ando todo o País se pre ocupa com
a cri minalidade, o Pi auí é o Esta do com me nor ín dice
de cri minalidade de vido aos prin cípios cris tãos da
nossa gen te. Este é o Pi auí no qual con vivo.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Per mite-me
um apar te, Se nador?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Per mito um
aparte e re itero o con vite que ti nha fe ito a V. Exª para
ir ao Pi auí e le var sua es posa, a en cantadora her deira
da tra dição do ma ior dos bra sileiros, Jus celino Ku bits-
chek.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Mu ito obri ga-
do, Se nador. Qu ero di zer-lhe que tive o pri vilégio de
conhecê-lo pes soalmente, as sim que as sumi o car go
de Se nador e te nho tido uma con vivência mu ito agra -
dável com V. Exª. Te nho apren dido mu ito com seu je i-
to de ser, um je ito sim ples, fran co, ami go. Cumpri-
mento V. Exª e o Pi auí – nes ta Casa, mu ito bem re pre-
sentado tam bém pelo Pre sidente, Se nador Alber to
Silva, e pelo 3º Se cretário, Se nador He ráclito For tes
–, Esta do que tan to aju dou a construir o so nho de JK.
Se Bra sília hoje é uma re alidade, foi cons truída com a 
força de tra balho dos pi auienses, que aqui che garam
em 1957, 1958 e 1959, vin dos de to dos os cantos do
Piauí, for mando em Bra sília o ma ior con tingente de
trabalhadores. E trabalham sé rio, com res ponsabili-
dade. Neste mo mento, ho menageio V. Exª pelo pro-
nunciamento, mas, prin cipalmente, os pi auienses,
que aju daram a cons truir o so nho de JK, Bra sília. Em
nome do povo de Bra sília, que hoje vive numa ci dade
já tom bada como pa trimônio cul tural da hu manidade,
quero agra decer o es forço e o tra balho des se he róico
povo pi auiense.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra deço a
V. Exª e in corporo suas pa lavras ao meu dis curso, re i-
terando o con vite e di zendo que, no Pi auí, so mos 3,4
milhões de bra sileiros: 2,8 mi lhões vi vem fe lizes lá,
600 mil es tão es palhados por aí; qua se 200 mil aju da-
ram a cons truir esta ci dade, Bra sília.

Minhas úl timas pa lavras, Sr. Pre sidente: Pi auí,
terra que rida, fi lha do sol do Equa dor!

Durante o dis curso do Sr. Mão San ta,
o Sr. He ráclito For tes, 3º Se cretário, de ixa a
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. Amir Lan do.

Durante o dis curso do Sr. Mão San ta,
o Sr. Amir Lan do, de ixa a ca deira da pre si-
dência, que é ocu pada pelo Sr. Alber to Sil-
va, 2º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Amir Lan do.

Estamos com o tem po en cerrado, mas con ce-
derei a pa lavra a V. Exª e, em se guida, ao Se nador
Paulo Octá vio.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Amir Lan do.

Estamos com o tem po en cerrado, mas con ce-
derei a pa lavra a V. Exª e, em se guida, ao Se nador
Paulo Octá vio.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nuncia o
seguinte dis curso.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, nes te mo mento em que um há lito de mor te se
esboça di ante da ter ra, com o co ração do rido, ve nho
a esta tri buna, para, mais uma vez, lan çar meu li belo
pessoal con tra a guerra.

O ba rulho das bom bas lan çadas na ma drugada
de on tem so bre Bagdá não atur diu ape nas o povo ira -
quiano. O mi lagre da tec nologia, que trans porta os in -
vasores para den tro de to das as ca sas, acor dou o
mundo. Não im porta que dia foi on tem, se 11 de se -
tembro ou 20 de mar ço, afinal, tal vez o mun do te nha
que ado tar, a par tir de ago ra, um novo ca lendário,
marco di visório en tre o la mento pelo que não se fez e
a es perança pelo que há de fa zer. É um mar co da nos -
sa his tória.

Novamente, te mos no ho rizonte do mun do a
guerra de con quista. Que di ferença faz ma tar num as -
salto, ou ma tar, as saltando um país? Que di ferença
faz, se a mor te, com seu de creto ir reversível, vai di zi-
mando vi das do je ito que for? É exa tamente nes se ré -
quiem que to dos nós ve mos soar, so bre a hu manida-
de, esse hino à mor te, das si renes que to cam de ses-
peradas ante o ata que e o bombardeio imi nente.
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É um mo mento de re flexão, de sa ber se a hu ma-
nidade quer so breviver, ou se o ca minho é a des trui-
ção. Da dor não se dis cute o ta manho. Ela é a mes ma,
se em Nova Ior que, em 11 de se tembro, quan do cho -
ramos juntos, com toda a hu manidade, as ví timas das 
Torres Gê meas, ou, ago ra, em Bag dá, no Ira que; se
em Lon dres ou em Bom baim. Não im porta por quem
os si nos do bram. Eles do bram por to dos nós, que não
conseguimos que a guer ra não acon tecesse. Mas a
comoção pa rece ter a di mensão do po der. Se de Was -
hington ou de Lu anda; se pe las tor res gê meas ou pe -
los ge nocídios. To mara que o mun do te nha re almente
despertado e que, após esta no ite es cura da in sânia
da con quista, após este ré quiem, pos samos, tal vez,
festejar a ale luia da paz, da jus tiça e da gran deza da
condição hu mana.

Mais de um ter ço da po pulação do Pla neta so fre
da dor da fome e da mi séria: são mais de um bi lhão de 
verdadeiros cor pos es pectrais. Va gam da Gu iné a
Manhattan, de Ser ra Leoa a Pa ris; da Ro cinha a Gu a-
ribas. Nos céus de Bag dá, de Ca bul ou de Sa rajevo,
não se vi ram, até a ma drugada de hoje, mís seis de ar -
roz, de fe ijão ou de pão. As pri meiras no tícias da im -
prensa qua se ofi cial dão con ta de que o pri meiro to-
mahawk ma tou um ci vil. Pois ima ginem, Srs. Senado-
res, de onde saiu esse pe tardo? Pois bem, de penden-
do de que base tal tor pedo foi lan çado, no curtíssimo
espaço en tre o lan çamento e o alvo, po demos cal cu-
lar que en tre 15 a 25 cri anças mor reram, prin cipal-
mente de ca usas de correntes da fome, da mi séria,
que as sola o mun do. Se o con flito bé lico du rar um úni -
co mês, são con traditórios os nú meros es timados de
“baixas”. Entretanto, as es tatísticas mos tram que se
somarão ou tros mais de um mi lhão de ino centes,
mortos na guer ra pela vida. É essa a guer ra que se
trava um pou co por dia.

Toda guer ra é abo minável! Não há ho menagem
por bra vura ao sol dado di ligente que vol ta com a co -
roa glo riosa da ma tança ino minável! Não há o que ga -
bar a bra vura para com pensar a dor de uma mãe ao
receber do front a no tícia mais te mida: a morte de
seu fi lho. É o ani quilamento de uma his tória de amor
sem si milar. Mas há uma ou tra guer ra mun dial cons -
tante e igual mente do lorida, e que ra ramente está nas
manchetes dos prin cipais jor nais. A di ferença é que,
no caso, es sas tre ze mi lhões de crianças que, na voz
do po eta, mor rem “de fome um pou co por dia”, que
chegam tal vez, no má ximo, até os vin te e cin co anos,
suspiram pela úl tima vez nos bra ços das mães igual -
mente es quálidas, que so breviveram à em boscada
da vida, mas que, com cer teza, tam bém mor rerão de
velhice mu ito cedo.

Que a paz es teja co nosco! Que, en fim, se pos-
sam en toar as ale luias! Que onde hou ver guer ra, o
mundo leve a paz! Mas, onde hou ver a fome, que o
mundo leve o pão! Na vios gra neleiros es tacionados
nas cos tas da África, ao sul da Índia ou em qual quer
porto da Amé rica La tina! Ataques por ter ra, ar e mar!
Que haja uma bus ca in cansável pe los mi seráveis em
todas as pa lafitas, as fa velas e os mo cambos! Que
seja bom bardeado o re lento das pon tes e dos vi adu-
tos! Que o cin za do la tifúndio seja subs tituído pelo
verde do ro çado e do plan tio! Que a en xada seja a
arma mais po derosa para con quistar no vas ter ras e
mais pão! Que a fro ta de tra tores seja pre cursora do
exército de re serva de sal vação dos miseráveis! Que
todas as terras fér teis se jam mi nadas por se mentes
benfazejas!

Quanto cus tará esta guer ra de mís seis de úl tima
geração, vi sões no turnas, tanques rompedores de
tempestades de are ia, da “mãe de to das as bom bas”,
que se co locam como a co roa de uma con quista tec -
nológica des sa má quina mor tífera sem pre cedentes
na his tória da hu manidade?

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Amir
Lando, V. Exª me con cede um apar te?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ouço V.
Exª, Se nador Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Amir
Lando, V. Exª teve a com petência de transformar essa 
tragédia toda numa das mais be las pá ginas de li tera-
tura do seu tra balho. É o mo mento de nos or gulhar-
mos: não é De móstenes, não é Cí cero, não é Qu intili-
ano, não é Pa dre Vi eira, de Portugal, o me lhor ora dor;
é V. Exª mes mo que aca ba de re velar esse qua dro
dramático. Ouvi aqui mu itos pro nunciamentos so bre a 
guerra, até o do nos so Pre sidente, que é um li terato
internacional – o Pre sidente Sar ney. Das pa lavras de
S. Exª nin guém dis sente. Mas V. Exª trans forma esse
drama in ternacional em be las pa lavras. Sou um ci rur-
gião, e, para onde va mos, le vamos a nos sa for mação
profissional – apren di isso com o Dr. Alber to Sil va,
que diz ser en genheiro po lítico, não po lítico en genhei-
ro, pois aon de S. Exª vai, faz obras. O ci rurgião é um
homem de ação. De to das as co isas que ouvi aqui
também me veio um pen samento que apren di com
um fi lósofo como o Se nador Amir Lan do, um sá bio: de 
nada va lem as pa lavras e os pen samentos que não
se se guem de ação. To dos nós es tamos con tra esse
poder ím par de Bush, mas te mos que, con gregando,
“ter paz em pa bla”. Traduzindo: pan cada atrai pan ca-
da; en tão tem que ha ver um contraponto. Não é, Se -
nador? Te mos que ter um foco real, va mos nos ins pi-
rar em Gand hi, quan do foi ví tima dos pró prios in gle-
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ses, na hu milhação, em in vasões se melhantes, vi ven-
do o mes mo dra ma, apenas em ou tra época. Ele en si-
nou o povo da Índia a não se ves tir mais com rou pa in -
glesa, e aí as mu lheres que imaram seus ves tidos, o
sal in glês era jo gado no mar. Então, par tamos to dos
agora para uma ação real: bo icotemos esse po der,
não to memos Coca-Cola, não vi ajemos em avião
construído na quele país, não co mamos san duíche do 
McDonald’s, en fim, te nhamos uma re ação para che -
gar a eles, aos po derosos, que o mun do quer paz,
que o mun do quer a men sagem de S. Fran cisco. Não
me re firo a mim, mas àque le san to que an dava com
uma ban deira es crita “Paz e bem” e que dis se: “Se -
nhor, fa zei-me ins trumento de vos sa paz!”

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Se nador
Amir Lan do, lem bro-lhe que seu tem po está se es go-
tando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Con cluirei,
Sr. Pre sidente, ape nas di zendo duas pa lavras a esse
sábio e pre ciso apar te que me faz o Se nador Mão
Santa. V. Exª, com a in cisão do bis turi, foi logo ao tu -
mor. Para eli minar o mal, é pre ciso ação. É a hora da
assepsia, de re mover esse mal que afe ta a to dos nós.
E V. Exª lem bra Gand hi, que me ins pirou em tantos
discursos, em tan tas re flexões. Aque le que nos apon -
tou o ca minho da paz, so bretudo pela con duta pes so-
al, pela con duta co letiva de um povo que bus cou na
resistência pa cífica a so lução das agres sões que so -
fria no mo mento em que ele lan çou a gran de cam pa-
nha de li bertação da Índia. Esse é o ca minho, mas
não pos so ago ra nele me aden trar.

A ge nerosidade de V. Exª me co move. Sou ape -
nas um plan tador de idéi as e um se meador de es peran-
ça. Só te nho dis curso na tri buna, mas va mos par tir para
a ação. O mun do deve re agir a esse tipo de agres são, a
essas guer ras de conquista, e tam bém à fome.

Vou con cluir, com bre vidade, o meu dis curso.
Quanto cus tará a re construção da ter ra ar rasa-

da? O Pro grama das Na ções Unidas para o De sen-
volvimento, ór gão da mesma ONU, or ganização ago -
ra hu milhada pe los do nos do po der, cal culou o mon -
tante ne cessário para se ven cer a guer ra con tra a
fome, não ape nas no Vi etnã, na Bós nia, no Afeganis-
tão e em Bag dá, mas tam bém na Gu iné, na Ni géria,
no Ha iti, na So mália, no Vale do Je quitinhonha, em
Guaribas, no mundo, en fim! Algo em tor no de US$40
bilhões anu ais. De pois des sa guer ra, a “re construção”
demandaria ou tros US$40 bi lhões para ge rar em pre-
gos e tor nar sus tentável a far tura. Ou tros cál culos dão 
conta de que ape nas 0,05% da es peculação fi nancei-
ra mun dial so mam US$100 bi lhões anu ais. Os do nos
do po der e do di nheiro, que pos suem ar mas ca pazes
de des truir o mun do inú meras ve zes, po deriam, ao

custo de um úni co con flito, des truir a mi séria e re-
construir a dig nidade hu mana.

Não há quem pos sa ne gar que o Pre sidente
Lula to mou duas ati tudes das mais cor retas nes te
princípio de go verno. Em pri meiro lu gar, de clarou
guerra sem tré gua à fome no País. Mo bilizou seus
“exércitos” no sen tido de que ocu passem to das as po -
sições onde o “ini migo” pu desse es tar ca usando
“mortes se verinas”. É bem ver dade que, como em to -
das as guer ras, há avan ços e re cuos. A bu rocracia
conspira. Há in teresses frus trados que se trans for-
mam em “fogo ami go”. Há ini migos que acu mulam tá -
ticas que per duram há cin co sé culos. Em se gundo lu -
gar, ex pressou o mais puro sen timento do povo bra si-
leiro ao se co locar con tra qualquer tipo de con flito que 
fira de mor te a de mocracia, a ci dadania e a so berania
dos po vos. Con denou a ti rania e a di tadura, mas de -
fendeu a di plomacia como o me lhor instrumento para
resolver os gran des con flitos mun diais.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Se nador
Amir Lan do, peço que V. Exª con clua o seu pro nuncia-
mento.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Con cluo,
Sr. Pre sidente.

Em am bos os ca sos, ar regimentou se guidores.
Não sal vou Bag dá dos mís seis de úl tima ge ração tec-
nológica. Quem sabe, pelo me nos lan çou se mentes
para as pró ximas ge rações sal varem a fome dos bra -
sileiros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – A Mesa

associa-se ao dis curso de V. Exª.
Concedo a pa lavra ao Se nador Pa ulo Octá vio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia

o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, cum primento o
Senador Amir Lan do pelo belo pro nunciamento.

Sr. Pre sidente, mais uma vez ocu po esta tri buna
para tra tar de as sunto que já tive opor tunidade de aqui
abordar. Mas, se o faço, e fa rei quantas ve zes for pre ci-
so, é por que a po pulação de Bra sília está com medo.
Está com medo di ante da pos sível construção de um
presídio fe deral de se gurança má xima em uma de suas
mais im portantes ci dades sa télites, Pla naltina.

Aquela lo calidade, mu ito pro vavelmente das mais
tranqüilas des ta Ca pital teme, e com mu ita ra zão, que a
construção da pe nitenciária a trans forme, de um mo-
mento para ou tro, em ter ra de nin guém. E mo tivo para
tanto não lhe fal ta: bas ta lem brarmo-nos do la mentável
e re vol tante fato ocor rido em Pre sidente Pru dente, ci da-
de de São Pa ulo, na se mana pas sada, quan do um juiz
de exe cuções cri minais foi bar baramente as sassinado,
dias de pois de o Go vernador da quele Esta do ter con-
cordado em re ceber no pre sídio da quela ci dade, con si-
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derado de se gurança má xima, criminoso es pecialmen-
te co nhecido de todo o País.

A cons trução de pre sídio fe deral em Bra sília
não tra rá so lução para o grave pro blema da vi olência
no País. Em ver dade, so mente o agra vará. É pre ciso
que se sa iba que os prin cipais cri minosos brasileiros,
pelo me nos aque les su jeitos a de tenção em pre sídi-
os, não an dam por aqui. Eles têm suas ba ses de ope -
ração, como é no tório, em ou tras re giões do território
nacional.

A in feliz in tenção do Go verno Fe deral as sume
proporções as sustadoras, na me dida em que os jor -
nais no ticiam que o pre sídio será des tinado ao abri go
de pre sos de pe riculosidade má xima, con denados
por cri mes fe derais, como, en tre tan tos ou tros, o trá fi-
co de en torpecentes. Em sua co luna no jor nal O Glo -
bo, de 18 de mar ço cor rente, o jor nalista Ancel mo
Góis anun cia que a pe nitenciária da Pa puda se pre -
para para re ceber aque le de linqüente in desejável por
todos, que se hos peda atu almente em Pre sidente
Prudente.

Srªs e Srs. Se nadores, todo e qual quer pro ble-
ma pode ser re solvido de duas ma neiras dis tintas: a
maneira fá cil e a ma neira cer ta. A ma neira fá cil é
aquela que pode pro duzir re sultados em cur to es paço
de tem po, como o faz qual quer me dida de na tureza
paliativa. A ma neira cer ta, to davia, é aque la que,
mesmo sen do im popular ou de di fícil exe cução, re sol-
ve de finitivamente um pro blema.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – V. Exª me
concede um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Ouço V.
Exª com pra zer, Se nador Alberto Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Se nador Pa ulo
Octávio, V. Exª pra ticamente re presenta nes ta Casa o
que Bra sília tem de cons trução, de progresso, de
obras que re tratam o seu tra balho em fa vor des ta Ca -
pital. To dos so mos tes temunhas. Além do mais, nos so
conterrâneo, Se nador Mão San ta, re velou aqui, en tre
outras co isas, que V. Exª está li gado à fa mília do ma i-
or dos bra sileiros, o cons trutor de Bra sília, Juscelino
Kubitscheck. Mas eu po dia de ixar de apar tear V. Exª
neste mo mento em que fala so bre o ris co de se co lo-
car em Bra sília mais um pre sídio e tra zer para cá os
criminosos mais pe rigosos do País. Cre io que há so -
luções mu ito mais sim ples e fá ceis. V. Exª tem ra zão.
Cumprimento-o pelo dis curso que faz nes ta tar de.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Mu ito
obrigado pelo apar te, Se nador Alber to Sil va, pessoa
que tan to dig nifica esta Casa, pela ex periência po líti-
ca, pelo cur rículo in vejável e vida pú blica ili bada, vol -
tada aos in teresses ma iores de nosso País. V. Exª tem 
razão. Não de sejo um pre sídio de se gurança má xima
para Bra sília, como tam bém não o de sejo para Te resi-

na. Enten do que ne nhuma das ca pitais bra sileiras
deve ter um pre sídio de se gurança má xima.

Por isso, agra deço seu apo io e con to com V. Exª
para que pos samos evitar esse atentado con tra as
capitais bra sileiras, Bra sília ou Te resina.

Sr. Pre sidente Mão San ta, construir em Pla nalti-
na um pre sídio de se gurança má xima é cer tamente
buscar so lução do pro blema da vi olência no Bra sil
pela ma neira fá cil, não pela ma neira cer ta. Ini cialmen-
te, te remos por cer to mais um lo cal para aco modar os 
presos pe rigosos de nos so País. No lon go pra zo, po -
rém, gra ves da nos se rão ca usados à po pulação lo cal.

A cons trução de pre sídios de se gurança má xima
não é ta refa sim ples. Não é de cisão que pos sa ou deva 
ser to mada em ca ráter de emergência. É pre ciso que
sejam cons truídos me diante a uti lização de cri térios
bastante cla ros e ex tremamente pre cisos, e que po-
dem ser en contrados, pelo me nos em parte, na Re so-
lução nº 5, de 19 de ju lho de 1999, edi tada pelo Con se-
lho Na cional de Po lítica Cri minal e Pe nitenciária do Mi -
nistério da Jus tiça. Suas di retrizes, se obe decidas, tor -
nam ile gal o es tabelecimento de qual quer pe nitenciá-
ria fe deral de se gurança má xima em Bra sília.

De acor do com o art. 18 da re ferida re solução,
os es tabelecimentos fe derais de se gurança má xima
devem ser cons truídos obri gatoriamente em re giões
de fron teira ou em zo nas de grande con centração de
criminalidade vi olenta. A Ca pital não é re gião de fron-
teira. E se lançarmos mão das es tatísticas, dis ponibi-
lizadas pelo pró prio Mi nistério da Jus tiça, ve remos
que em ocor rências en volvendo so mente ho micídios
dolosos em ca pitais, o Dis trito Fe deral ocu pa o dé ci-
mo quar to lu gar. Dé cimo quar to! Já em mortes vi olen-
tas, es tatística que in clui o ho micídio do loso, o la trocí-
nio, o ho micídio cul poso de trân sito, ou tros ho micídios
culposos, como a le são cor poral se guida de mor te e a 
morte sus peita, Bra sília se en contra em dé cimo sé ti-
mo lu gar, den tre as vin te e seis ca pitais pes quisadas.
Décima sé tima em vin te e seis! Por que Bra sília, Sr.
Presidente? Por quê?

Os dois se nadores pelo Pi auí pre sentes a esta
sessão de sex ta-feira me recem ser pa rabenizados
pois o Pi auí apre senta o me nor ín dice de cri minalida-
de no nos so País. Pa rabéns, Se nador Alber to Sil va!
Parabéns, Se nador Mão San ta! Os se nhores, que já
governaram aque le Esta do, de vem tê-lo go vernado
com mu ita com petência, porque con seguiram evi tar
esse fla gelo so cial que é a vi olência. Pa rabéns, sim,
parabéns ao Pi auí, um Estado po bre, mas um Esta do
correto, ho nesto, onde a cri minalidade não exis te!
Certamente esse dado fará avan çar a eco nomia do
glorioso Esta do do Pi auí, porque hoje os in vestimen-
tos ca minham para aque les Estados onde a vi olência
não está em pri meiro lu gar. Por isso, a mi nha ho me-
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nagem ao Pi auí, jus tamente nes te mo mento em que
a nos sa ses são é pre sidida por um emé rito pi auiense.

Enfim, a cons trução de pre sídio de se gurança
máxima aqui fere fron talmente os cri térios exi gidos
pela Re solução nº 5, de 1999. A cons trução de pre sí-
dios, aqui em Bra sília, é ile gal!

Se a cons trução não aten de aos cri térios téc ni-
cos do pró prio Mi nistério da Jus tiça, po der-se-ia até
imaginar que hou vesse um con tundente cla mor po pu-
lar para a cons trução da ma lograda obra. Não é, con -
tudo, o que acon tece: bas ta pas sar os olhos pe los jor -
nais ou mes mo con versar com qualquer pes soa em
nossas ruas para cer tificar-se de que aqui lo que vem
da boca do povo é um ro tundo não!

A po pulação, é ób vio, sem pre teme a cons tru-
ção de ins talações pri sionais nas pro ximidades de
sua re sidência. A Asso ciação Co mercial de Pla nalti-
na, ins tada pelo seu Admi nistrador Re gional, nos so
amigo Di vino dos San tos Ra belo, a co mentar o as-
sunto, foi ta xativa: Pla naltina pre cisa é de in dústria
para ge rar em pregos e mais se gurança em suas ruas. 
Jamais um pre sídio!

É ex tremamente ne cessário que se ouça a po pu-
lação afe tada, to talmente pos ta à mar gem des se fa tídi-
co pro cesso! Exi gimos que se obe deça, in clusive, à Lei
nº 10.257, de 10 de ju lho de 2001, o cha mado Esta tuto
da Ci dade – tão dis cutido nes te Con gresso, por tan tos
anos –, que es tabelece, em seu art. 2o, que a po lítica ur -
bana tem por ob jetivo or denar o pleno de senvolvimento
das fun ções so ciais da ci dade e da pro priedade ur bana,
mediante di retrizes cla ras e pre cisas.

Dentre es sas di retrizes, en contramos, no in ciso
XIII do re ferido ar tigo, a ne cessidade de au diência do
Poder Pú blico mu nicipal e da po pulação in teressada
nos pro cessos de im plantação de em preendimentos
ou ati vidades com efe itos po tencialmente ne gativos
sobre o meio am biente na tural ou cons truído, o con -
forto ou a se gurança da po pulação.

Ora, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, se -
gurança e con forto para quem? Para quem mora no
Rio de Ja neiro? Trazendo para cá me liantes or ganiza-
dos até in ternacionalmente?

Exijo, pois, como deve qual quer par lamentar
exigir, que se cum pra a lei. A po pulação de Pla naltina
ou – por que não? – a de todo o Dis trito Fe deral deve
ser con sultada. Te mos de ve rificar, como im põe o in ci-
so XIII do art. 2o do Esta tuto da Ci dade, se a po pula-
ção de seja ou não a im plantação dessa obra, com to -
dos os seus de vastadores efe itos!

Ademais, como ob serva o es pecialista em Di rei-
to Urba nístico Vic tor Car valho Pin to, os em preendi-
mentos pú blicos têm de pas sar pelo mes mo pro cesso
de li cenciamento a que es tão submetidos os em pre-
endimentos pri vados. Ou seja, obras fe derais si tua-
das em zona ur bana ou de ex pansão ur bana te rão de

ser li cenciadas pelo Mu nicípio ou, no caso es pecífico
de Bra sília, pelo Go verno do Dis trito Fe deral.

Para a cons trução da pe nitenciária faz-se pre ci-
so, tam bém, de acor do com os arts. 36 e 37 do Esta -
tuto da Ci dade, a ela boração de Estu do Pré vio de
Impacto de Vi zinhança para ob ter as li cenças ou au -
torizações de cons trução, am pliação ou fun ciona-
mento, a car go do Po der Pú blico mu nicipal ou, no
caso de Bra sília, dis trital. O es tudo deve ser exe cuta-
do de modo a con templar os efe itos po sitivos e ne ga-
tivos do em preendimento ou ati vidade quan to à qua li-
dade de vida da po pulação re sidente na área e suas
proximidades.

Presídios de se gurança má xima de vem ser
construídos em áre as iso ladas. Se são cons truídos
para abri gar in divíduos no civos ao con vívio so cial, de -
vem es tar lo calizados em áre as iso ladas, onde haja
pouca ou ne nhuma pos sibilidade de fuga, o que, de fi-
nitivamente, não é o caso de Bra sília.

Por fim, mas não me nos im portante, Bra sília é
cidade de ca racterísticas pe culiares. Abri ga um gran -
de nú mero de au toridades na cionais, além de re pre-
sentações di plomáticas es trangeiras. Uma even tual
rebelião ou fuga que des graçadamente ocor resse
nesse pre sídio te ria con seqüências caó ticas, de sas-
trosas e im previsíveis.

As no tícias so bre a cons trução do pre sídio es tão
sendo ve iculadas am pla e di uturnamente pe los jor nais.
O Mi nistério da Justiça, po rém, não in forma em seu site
quais se riam os cri térios que tor nariam ab solutamente
necessária a sua cons trução em Brasília.

Seria, aliás, ini ciativa pro veitosa a vin da do Exmº
Sr. Mi nistro da Jus tiça, Dr. Már cio Tho maz Bas tos, ao
Senado Fe deral para ex plicar o por quê do in sistente de -
sejo de ins talar o pre sídio de se gurança má xima no Dis -
trito Fe deral, ape sar de ser me dida que vai con tra os pa -
râmetros téc nicos do pró prio Mi nistério e que, cer ta-
mente, não é an seio de nos sa po pulação.

Nesse sen tido, Sr. Pre sidente, en caminhei, na
última quar ta-feira, a essa Mesa, re querimento con-
vocando, nos ter mos constitucionais, S. Exª a vir a
esta Casa para pres tar os es clarecimentos ca bíveis.

Ao mes mo tem po, in formo que es tou apre sen-
tando pro posição des tinada a co ibir essa in feliz ini cia-
tiva do Go verno Fe deral.

Concluindo, Sr. Pre sidente, não po demos de i-
xar, pois, que o medo se so breponha à es perança. Di -
gamos “não” ao pre sídio fe deral em Bra sília. Não é
por nós bem vin do. Bem vin das se riam as se des das
entidades go vernamentais que ain da es tão no Rio de
Janeiro, como o BNDES, a Pe trobrás, a ANP, as agên -
cias re guladoras que, er radamente, funcionam na an -
tiga ca pital – isso ape sar de já es tar ins talada a ca pi-
tal em Bra sília há 42 anos.
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A pro pósito, no pró ximo dia 22 de abril será re a-
lizada ses são es pecial que tem como ob jeto o ani ver-
sário de Brasília. Qu ero con vidar os Srs. Se nadores
Alberto Sil va e Mão San ta para que es tejam co nosco
comemorando o ani versário de Bra sília.

V. Exªs, que con viveram com JK e que, na quele
momento his tórico do País, aju daram na cons trução
desta ci dade, certamente hon rarão mu ito Bra sília es -
tando pre sentes na ses são so lene que esta Casa pre -
tende re alizar no dia 22 de abril, a qual será uma ho -
menagem aos pi auienses que fi zeram Bra sília, aos
nordestinos, aos mi neiros, a to dos os bra sileiros. Será
também uma ho menagem a esse gran de es tadista,
que teve um pa pel im portantíssimo na his tória da de -
mocracia bra sileira. Ele, que foi cas sado nes ta Casa,
que sen tou na mes ma ca deira em que está sen tado
agora o Se nador Alber to Sil va, deu ao Bra sil a de vida
dimensão da sua ca pacidade.

É por isso que, em ho menagem ao Pre sidente
JK, em ho menagem a Brasília, em ho menagem ao
Brasil, re afirmo, Sr. Pre sidente, que não me recemos
um pre sídio de se gurança má xima nes ta ci dade.

Fiquem com Deus!
Muito obri gado.

Durante o dis curso do Sr. Pa ulo Octá-
vio, o Sr. Alber to Sil va, 2º Se cretário, de ixa a 
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Os Srs. Se -
nadores Ro mero Jucá e Pe dro Si mon en viaram dis -
cursos à Mesa para se rem pu blicados na for ma do
disposto no art. 203 do Re gimento Inter no.

S. Exªs se rão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

sidente, Srªs e Srs. Se nadores, hoje ocu po, com satis-
fação, esta tri buna para re gistrar as ati vidades re fe-
rentes ao quarto tri mestre de 2002 do Tribu nal de
Contas da União – TCU, que, se gundo o ar tigo 70, da
Constituição, como Órgão de ines timável apo io ao
Poder Le gislativo, exer ce a com petência de o au xiliar
no de ver de tor nar efe tivo o con trole ex terno dos pro -
cedimentos de tantos quan tos se jam res ponsáveis
pela ges tão de di nheiro, bens e va lores pú blicos.

Assim, o Con gresso Na cional pro move a “fis ca-
lização con tábil, fi nanceira, or çamentária, operacio-
nal e pa trimonial da União e das en tidades da ad mi-
nistração di reta e in direta, quan to à le galidade, le giti-
midade, eco nomicidade, apli cação das sub venções e
renúncia de re ceitas”.

Portanto, Sr. Pre sidente, os da dos es tatísticos a
seguir exa minados são elo qüentes.

Apenas no quar to tri mestre de 2002, o TCU pro -
cedeu à au tuação de 1.484 pro cessos, re ferentes a

questões de con trole ex terno, e à apre ciação ou jul -
gamento de 4.088. 

Foram jul gadas 1.296 pres tações de con tas,
das qua is 262 re sultaram ir regulares, e condenados
495 res ponsáveis ao pa gamento de dé bitos ou multas
superiores a 370 mi lhões de re ais.

Ademais, pro moveu-se a re messa de có pias de
150 pro cessos ao Mi nistério Pú blico da União, para o
fim de aju izamento de ações cí veis e pe nais, mo tiva-
das por dano, des falque ou des vio de re cursos.

Foram ini ciadas 170 fis calizações, 14% além do
iniciado no mes mo pe ríodo de 2001, das qua is 23%
originárias do Con gresso Na cional, e apre ciados 34
processos de seu in teresse, (aí in cluídos os 22 au tua-
dos nos úl timos 12 me ses). Tam bém, de cretou-se a
inabilitação de ser vidor, pelo pe ríodo de 5 anos, para
o exer cício de car go em co missão ou fun ção de con fi-
ança na Admi nistração Pú blica Fe deral.

Além do aten dimento às so licitações do Le gisla-
tivo fe deral, es pecialmente da Co missão de Fis caliza-
ção e Con trole do Se nado e da Co missão de Fis cali-
zação Fi nanceira e Con trole da Câ mara dos De puta-
dos, o Tri bunal aten deu às re quisições for muladas
pelo Tri bunal Su perior do Tra balho as sim como às for -
muladas pe los tribunais re gionais do tra balho e pro-
moveu múl tiplas To madas de Con ta es peciais.

Somente na quele tri mestre, pro moveram-se
695 ci tações de res ponsáveis pelo di nheiro pú blico,
além de se rem efetivadas 1.671 no tificações pela ine -
xatidão das con tas. Da quelas jul gadas ir regulares,
efetivou-se a condenação de 416 res ponsáveis, sen -
tenciados ao pa gamento de mul tas e res sarcimento
de dé bitos no mon tante de 370 mi lhões de re ais.

Além de ela borar o re latório e pa receres pré vios
das con tas do Go verno, no quar to tri mestre de 2002,
o TCU aten deu a 186 so licitações, com preendendo o
Poder Ju diciário de Esta dos; a Justiça Fe deral; o Tri -
bunal Re gional Fe deral; a Pro curadoria-Geral da Re -
pública; o Mi nistério Pú blico Esta dual; a Procuradoria
da Re pública nos Esta dos; o Mi nistério da Jus tiça; o
Departamento de Po lícia Fe deral e a Advo cacia-Ge-
ral da União. 

Efetivada a aná lise das con tas do Go verno Fe -
deral, de tectou-se comprometimento da ca pacidade
de pa gamento da dí vida pú blica mo biliária, de vido às
altas ta xas de ju ros; ele va do ní vel da car ga tri butária;
vulnerabilidade do País di ante das tur bulências ex ter-
nas do mer cado; e o cres cimento das des pesas com
mão-de-obra ter ceirizada, no âm bito dos po deres da
República.

Assim, pa rabenizo a Cor te de Con tas pela pro fí-
cua atu ação na de fesa do Erá rio e no aper feiçoamen-
to dos me canismos de ges tão e con trole, que tan tos
benefícios tem tra zido ao Po der Pú blico.

Era o que ti nha a di zer.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, no sá bado, dia 22 de
março, es tréia uma nova sé rie te levisiva pro duzida
pela Rede Bra sil Sul de Co municação – RBS TV,
grupo se diado em Por to Ale gre, no Rio Gran de do
Sul.

A sé rie in titulada “A Fer ro e Fogo”, vai mos trar
grandes even tos his tóricos que mar caram a vida dos
gaúchos. Mes mo sen do de âm bito re gional, al guns
desses epi sódios ti veram gran de im pacto em mo-
mentos de cisivos da His tória do Bra sil.

É o caso da nova sé rie que vai tra tar es pecifica-
mente do pe ríodo da Re volução Fe deralista no Rio
Grande do Sul, um dos mais im portantes de nossa
História e que mar cou fun do a cons ciência co letiva do 
nosso Esta do.

Serão ve iculados, ago ra, treze epi sódios que
dão con tinuidade a um pro jeto de res gate his tórico
bem mais am plo que vem sen do exe cutado, há al gum
tempo, pela RBS TV.

Essa emis sora rio-gran dense vem de senvolven-
do, des de 1999, uma sé rie de pro gramas que mos tram
a his tória e a iden tidade do Rio Gran de do Sul. No âm bi-
to dos do cumentários, foi re alizada uma sé rie de pro-
gramas in titulada “His tórias Extra ordinárias”, que tra tou
de mi tos e lendas da nos sa ter ra. No campo da te ledra-
maturgia, fo ram pro duzidas as sé ries “Con tos de Inver-
no!”, “His tórias Cur tas” e “Cur tas Ga úchos”.

Na sé rie que co meça ago ra, o ro teiro e a di reção
são de João Gu ilherme Reis. As gra vações da sé rie
iniciaram-se em de zembro do ano pas sado e fo ram
realizadas nos mu nicípios de São José do Nor te,
Bagé, Uru guaiana, Vi amão, San ta Ma ria, Rio Gran de
e Pas so Fun do, e tam bém no Uruguai, Argen tina e
Paraguai. Os epi sódios en volveram o tra balho de
aproximadamente 450 pes soas.

O ator Wer ner Schu nemann – que se tor nou na -
cionalmente co nhecido a par tir da sé rie “A Casa das
Sete Mu lheres” – faz a aber tura da sé rie ho menage-
ando o es critor Jo sué Gu imarães.

O tí tulo des sa nova sé rie é o mes mo da tri logia
inacabada des se gran de es critor bra sileiro que pu bli-
cou, en tre 1972 e 1975, Tempo de So lidão e Tempo
de Gu erra, os dois pri meiros vo lumes da obra pre ten-
dida. O ta lento e a ex pressão de Jo sué me recem uma 
homenagem es pecial.

Nascido em 7 de ja neiro de 1921, em São Je rôni-
mo, Jo sué Gu imarães ini ciou sua car reira de jor nalista
no Rio de Ja neiro, em 1939, onde tra balhou nas re vistas
O Ma lho e Vida Ilus trada. A par tir de 1948, tor na-se re -
pórter ex clusivo e cor respondente da re vista O Cru zei-
ro no Pa raná, San ta Ca tarina, Rio Gran de do Sul, Uru -
guai e Argen tina. Em 1951, ele geu-se ve reador em Por -
to Ale gre, pelo PTB, ocu pando, na oportunidade, a
vice-presidência da Câ mara. Como ve reador, ba tiza o

largo pró ximo à pra ça da Alfân dega de Lar go dos Me -
deiros, em ho menagem aos ir mãos pro prietários do
Café e Con feitaria Cen tral. Em 1961, pas sou a ocupar a
direção-geral da Agên cia Na cional, hoje Empresa Bra -
sileira de No tícias. De posto o pre sidente João Gou lart,
em 1964, Jo sué re fugiou-se em San tos, São Paulo,
onde pas sou a vi ver na clan destinidade sob o nome de
Samuel Ortiz.

Josué Gu imarães ini ciou sua car reira li terária,
em 1970, quan do pu blicou Os la drões, co letânea de
contos, pela Fó rum Edi tora do Rio de Ja neiro. Seu pri -
meiro li vro, Os la drões, já apre sentava a cons tatação
de que o ho mem mo derno vai-se tor nando cada vez
mais fra gilizado di ante de um mun do que o opri me, e
a no ção de que as ar tes, em es pecífico a li teratura,
têm o de ver de ir à fren te de sua épo ca, transformá-la,
e cons truir no vos va lores.

Sua pro dução li terária será com posta de 24
obras, en tre ro mances, no velas, co letânea de ar tigos e
de con tos, li teratura in fantil, além da par ticipação em vá -
rias an tologias. Seu pri meiro ro mance – A fer ro e fogo
– Tem po de So lidão – foi edi tado pela Sa biá, do Rio de
Janeiro, em 1972. A obra tra ta da co lonização ale mã no
Rio Gran de do Sul e é a pri meira da tri logia.

O se gundo vo lume foi lan çado três anos de pois
– A fer ro e fogo – Tem po de Gu erra. Em 1977, seu
romance Tambores Si lenciosos é agra ciado com o
1º Prê mio Éri co Ve ríssimo da Edi tora Glo bo que, pos -
teriormente, pu blica a obra. Em 1986, no dia 23 de
março, mor re em Por to Ale gre o es critor Jo sué Gu i-
marães.

Para Jo sué Gu imarães, es crever era co muni-
car-se, en tendendo que a ta refa de co municar-se im -
plicava a ne cessidade de se guir em fren te, en con-
trando sem pre novo ca minho na ex periência ad quiri-
da por meio de sua vi vência e na ta refa de des cobri-
mento, ato de li bertação de es truturas só cio-políti-
co-econômicas pe trificadas.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o Rio
Grande do Sul tem um meio cul tural pe culiar. A pro du-
ção lo cal é con sumida lá mes mo por um gran de pú bli-
co, ávi do por ini ciativas no âm bito da cul tura. Assim é
louvável essa ini ciativa que visa a res gatar uma obra
literária im portante, que mos tra a com plexidade e a ri -
queza da his tória rio-gran dense e bra sileira.

Muito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais
havendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os tra ba-
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-
rada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 13 ho ras e 31 mi nutos.)
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Ata da 23ª Ses são não De liberativa,
em 24 de mar ço de 2003

1ª Ses são Le gislativa Ordi nária da 52ª Le gislatura

Presidência dos Srs. José Sar ney, Edu ardo Si queira Cam pos e Eu rípedes Ca margo

(Inicia-se a ses são às 14 ho ras e 30
minutos)

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Ha vendo nú mero re gimental, de claro aber ta a
sessão.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos os nos sos
trabalhos.

O Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador Mo-
zarildo Ca valcanti, pro cederá à le itura do Expe di-
ente.

É lido o se guinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem nº 23, de 2003-CN (nº
94/2003, na ori gem), do Pre sidente da Re-
pública, que en caminha ao Con gresso Na -
cional, nos ter mos do § 5º do art. 67 da Lei
nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002, o Re lató-
rio de Ava liação de Re ceitas e Des pesas,
referente ao pri meiro bi mestre de 2003.

A men sagem lida, vai à Co missão Mis -
ta de Pla nos, Orça mentos Pú blicos e Fis ca-
lização.

PROJETOS RECEBIDOS

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54, DE 2003

(Nº 1.942/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
à FM Cas tro Alves Ltda., para ex plorar
serviço de ra diodifusão so nora em fre-

qüência mo dulada na ci dade de Cas tro
Alves, Esta do da Ba hia.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se re fere a
Portaria nº 642, de 24 de ou tubro de 2001, que ou -
torga per missão à FM Cas tro Alves Ltda., para ex -
plorar, por dez anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão so nora em fre qüência mo -
dulada na ci dade de Cas tro Alves, Esta do da Ba -
hia.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.357, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral sub -
meto a apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, permissões para ex-
plorar, pelo pra zo de dez anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, ser viços de ra diodifusão so nora em fre qüên-
cia mo dulada, con forme os se guintes atos e en tida-
des:

1 – Por taria nº 635, de 24 de ou tubro de 2001 –
WRT – Orga nização de Ra diodifusão Ltda., na Ci da-
de de Ara pongas – PR;

2 – Por taria nº 636, de 24 de ou tubro de 2001 –
Ideal Dis tribuidora de Ima gem e Som Ltda., na Ci da-
de de Re cife – PE;

3 – Por taria nº 637, de 24 de ou tubro de 2001 –
Sistema Agres te de Co municação Ltda., na Ci dade
de Ca ruaru – PE;

4 – Por taria nº 639, de 24 de ou tubro de 2001 –
Rádio Náu tica FM Ltda., na Ci dade de Ma ringá – PR;
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5 – Por tara nº 640, de 24 de ou tubro de 2001 –
Sistema de Co municação Rio Casa Ltda., na Ci dade
de Abre Cam po – MG;

6 – Por taria nº 641, de 24 de ou tubro de 2001 –
WRT – Orga nização de Ra diodifusão Ltda., na Ci da-
de de Cam be – PR;

7 – Por taria nº 642, de 24 de ou tubro de 2001 –
FM Cas tro Alves Ltda., na Ci dade de Cas tro
Alves-BA;

8 – Por taria nº 643, de 24 de ou tubro de 2001 –
WEB Co municação Ltda,, na Ci dade de Ari nos – MG;

9 – Por taria nº 645, de 24 de ou tubro de 2001 –
Empresa Cru zeirense de Te lecomunicações de Rá-
dio e TV Ltda., na Ci dade de Cru zeiro do Sul – AC;

10 – Por taria nº 646, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Rádio Zero FM Ltda., na Ci dade de Are ado – MG;

11 – Por taria nº 647, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Rádio Ter ra Nova FM Ltda., na Ci dade de Ter ra Nova
– BA;

12 – Por taria nº 648, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Sistema Aba eté de Ra di odifusão Ltda., na Ci dade de
Abaeté – MG; e

13 – Por taria nº 649, de 24 de ou tubro de 2001 – 
Freqüência Bra sileira de Co municações Ltda., na Ci -
dade de Arce burgo – MG.

Brasília, 10 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 710 EM

Brasília, 6 de no vembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pú-
blica,

De con formidade com as atri buições le gais e 
regulamentares co metidas a este Mi nistério, de-
terminou-se a pu blicação da Concorrência nº
3/2000-SSR/MC, com vis tas à im plantação de
uma es tação de ra diodifusão so nora em fre qüên-
cia mo dulada, na Ci dade de Cas tro Alves, Esta do
da Ba hia.

2. A Co missão Espe cial de Âmbi to Na cional, cri -
ada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al -
terada pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de
1997. de pois de ana lisar a do cumentação de ha bilita-
ção e as pro postas técnica e de pre ço pela ou torga
das en tidades pro ponentes, com ob servância da Lei

nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gislação es -
pecifica de ra diodifusão, con cluiu que a FM Cas tro
Alves Ltda, ob teve a ma ior pon tuação do va lor pon de-
rado, nos ter mos es tabelecidos pelo Edi tal, tornan-
do-se as sim a ven cedora da Con corrência. con forme
ato da mes ma Co missão, que ho mologuei, ha vendo
por bem ou torgar a per missão, na for ma da Por taria
inclusa.

3. Escla reço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro du-
zirá efe itos le gais após de liberação do Con gresso Na -
cional, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 642, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, em conformidade com o
art. 32 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou -
tubro de 1963, com a re dação que lhe foi dada pelo 
Decreto nº 1.720, de 28 de no vembro de 1995, e
tendo em vis ta o que cons ta do Pro cesso nº
53640.000281/2000, Con corrência nº
3/2000-SSR/MC, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à FM Castro Alves
Ltda., para ex plorar, pelo prazo de dez anos, sem di -
reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada, na Ci dade de Cas tro Alves,
Estado da Ba hia.

Parágrafo úni co. A permissão ora ou torgada re -
ger-se-á pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pela ou torgada em suas pro postas.

Art 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do ar tigo 223, § 3º, da Cons tituição.

Art. 3º O con trato de ade são de corrente des ta
permissão de verá ser as sinado den tro de ses senta
dias, a con tar da data de pu blicação da de liberação
de que tra ta o ar tigo an terior, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di reito, o ato de ou torga.

Art. 4º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 2003

(Nº 1.943/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Be neficente e Cul tural de Ilha Com -
prida a exe cutar ser viço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de Ilha Com prida,
Estado de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 681, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Be neficente e Cul tural de Ilha Com prida
a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex clusivida-
de, ser viço de ra diodifusão co munitária na ci dade de
Ilha Com prida, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 55, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 656, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Bar ro Alto – GO, na ci -
dade de Bar ro Alto – GO;

2 – Por taria nº 661, de 14 de no vembro de 2001 –
Associação Lar Co munitário, na ci dade de Po ções – BA;

3 – Por taria nº 665, de 14 de no vembro de 2001
– Rá dio Co munitária Ante na Jo vem FM, na ci dade de
Trajano de Mo raes – RJ;

4 – Por taria nº 666, de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Antô nio Sil veira Reis, na ci dade de Te re-
sina – PI;

5 – Por taria nº 667, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Uni dos para Co municação de Pi nheiro,
na ci dade de Pi nheiros – ES;

6 – Por taria nº 680, de 14 de no vembro de 2001
– So ciedade Car navalesca 25 Ho ras, na ci dade de
Boa Vis ta das Mis sões – RS;

7 – Por taria nº 681, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Be neficente e Cul tural de Ilha Com pri-
da, na ci dade de Ilha Com prida – SP;

8 – Por taria nº 682, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Pró Ci dadania e Cultura de 
Paracuru – ACOMCULT, na ci dade de Pa racuru – CE;

9 – Por taria nº 683, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Pal maciana da Co munidade Sede –
ASPACS, na ci dade de Pal mácia – CE; e

10 – Por taria nº 685, de 14 de no vembro de
2001 – Asso ciação Bon jesuense Co munitária de Ra -
diodifusão, na ci dade de Bom Je sus do Ga lho – MG.

Brasília, 31 de ja neiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 806 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou tor-

ga de au torização e res pectiva do cumentação para que
a en tidade Asso ciação Be neficente e Cul tural de Ilha
Comprida, na ci dade de Ilha Com prida, Esta do de São
Paulo, ex plore o ser viço de ra diodifusão co munitária,
em con formidade com o caput do art. 223, da Cons titui-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per -
mitem que as en tidades trabalhem em con junto com a
comunidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacio-
nal, so cial e cul tural mas, tam bém, servem de elo à in te-
gração de in formações be néficas em to dos os se gui-
mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53830.002814/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Gabinete do Mi nistro

PORTARIA Nº 681, DE 14 DE NOVEMBRO DE  2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.002814/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Be neficente e
Cultural de Ilha Com prida, com sede na Ave nida Co -
pacabana, nº 128, Bal neário Mon te Car lo, na ci dade
de Ilha Com prida, Esta do de São Pa ulo, a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 24º44’50”S e lon gi tude em
47º33’07”W, uti lizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 367/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.830.002.814/98 de
24 de no vembro de 1998.

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
do Ser viço de Ra diodifusão Co munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Be neficente Cul tural
Comunitária de Ilha Comprida, na lo calidade de Ilha
Comprida – SP

I  – Introdução

1. Asso ciação Be neficente Cul tural Co munitária
de Ilha Com prida, inscrito no CGC sob o nú mero
02.832.407/0001-00, no Esta do de São Pa ulo, com
sede na Av. Co pacabana, 138, Ba irro Mon te Car los,
Cidade de Ilha Com prida, SP, di rigiu-se ao Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, por meio de re -
querimento da tado de 18 de no vembro de 1998,
subscrito por re presentante le gal, de monstrando in te-

resse na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co -
munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9 de se tembro de 1999, Se ção 3, que con templa o lo -
gradouro onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha nº 1, bem como a do cumentação
apresentada, re latando toda a ins trução do pre sente
processo ad ministrativo, em con formidade com a le -
gislação, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o
Regulamento do Ser viço Ra diodifusão Co munitária,
aprovado pelo De creto, nº 2.615, de 3-3-98 Nor ma nº
2/98, de 6-8-98.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– es tatuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e comprovantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais per ti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co -
ordenadas ge ográficas;
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– in formações com plementares de di rigentes
da en tidade, como de claração de re sidência e de-
claração de fiel cum primento às nor mas, re colhi-
mento da taxa de ca dastro e có pias de do cumentos
pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 1 a 176, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Av. Be ira Mar, 12.958, Bal -
neário Bri tania, Ci dade de Ilha Com prida, Esta do de
São Pa ulo, de co ordenadas ge ográficas em
24º44’43”S de la titude e 47º32’48”W de lon gitude,
consoante os da dos cons tantes no avi so no DOU de
9-9-99, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 125, denominado de “Ro teiro de 
Análise Téc nica de Rad Com”. Posteriormente fo ram
indicadas no vas co ordenadas, bem como o real en-
dereço, que fo ram ace itos e ana lisados por Enge nhei-
ro res ponsável

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -
dereço pro posto para ins talação da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 
sistema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para al teração es ta-
tutária e apre sentação do su bitem 6.11, (Pro jeto Téc -
nico), da Nor ma nº 2/98, (fls. 128).

13.Cumpridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 132, fir ma-

do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 175 e 176.

15. É o re latório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Be neficente Cul tural Co munitária

de Ilha Com prida

– quadro di retivo
Presidente: To ros Khamandain Neto
Vice-Presidente: José Wan derley de Sa les
Secretário: José Adolp ho Tog netti Ma tera
Tesoureiro: Pa ulo laz zetti Neto

– localização do transmissor, sistema ir radiante
e es túdio

Av. Co pacabana, 128, Ba irro Mon te Car los, Ci -
dade de Ilha Com prida, Esta do de São Pa ulo

– coordenadas ge ográficas

24º44’50”S de la titude e 47º33’07”W de lon gi-
tude, correspondentes aos da dos cons tantes no
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 132, e
“Roteiro de Aná lise de Insta lação da Esta ção de
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RadCom”, fls. 175 e 176, que se re fere à lo calização
da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Be ne-
ficente Cul tural Co munitária de Ilha Com prida, no
sentido de con ceder-lhe a Ou torga de Au torização
para a ex ploração do serviço de ra diodifusão co -
munitária, na lo calidade pre tendida, den tro das
condições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistrati-
vo nº 53.830.002.814/98, de 24 de no vembro de
1.998.

Brasília, 8 de ou tubro de 2001.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 19 de ou tubro de 2001. – Hamilton de 
Magalhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 22 de ou tubro de 2001. – Antonio Car-

los Tar deli, Di retor do De partamento de Ou torga de
Serviços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2003

(Nº 1.954/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que re nova a con ces-
são da Rá dio Di fusora Cru zeiro do Oes -
te Ltda., para ex plorar ser viço de ra dio-
difusão so nora em onda mé dia na Ci da-
de de Cru zeiro do Oes te, Esta do do Pa -
raná.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -
creto s/nº, de 11 de ou tubro de 2000, que re nova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con cessão
da Rá dio Di fusora Cru zeiro do Oes te Ltda., para ex -
plorar, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra dio-

difusão so nora em onda mé dia na Ci dade de Cru zeiro
do Oes te, Esta do do Pa raná.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.679, DE 2000

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhado de Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 11 de ou tubro de 2000, que Re nova con ces-
são das en tidades que men ciona, para ex plorar ser vi-
ços de ra diodifusão, e dá ou tras pro vidências. As en ti-
dades men cionadas são as se guintes:

1 – Rá dio Di fusora Bra sileira Ltda., a par tir de 1º
de no vembro de 1993, na Ci dade de Uber lândia – MG 
(onda mé dia);

2 – Rá dio Li beral Ltda., a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na Ci dade de Be lém – PA (onda mé dia);

3 – Ce ará Rá dio Clube S/A, a par tir de 1º de no -
vembro de 1993, na Ci dade de For taleza – CE (onda
média);

4 – Rá dio Ui rapuru de For taleza Ltda., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na Ci dade de For taleza – 
CE (onda mé dia);

5 – Rá dio Ver des Ma res Ltda., a par tir de 1º de
novembro de 1993, na Ci dade de For taleza – CE
(onda mé dia);

6 – Fun dação Re dentorista de Co municações
Sociais, ori ginariamente Rá dio Antoninense Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na Ci dade de Anto nina – 
PR (onda mé dia);

7 – Rá dio Di fusora Cru zeiro do Oes te LTDA., a
partir de 1º de maio de 1994, na Ci dade de Cru zeiro
do Oes te – PR (onda mé dia);

8 – Fun dação Cultural Ce linauta, a par tir de 1º
de no vembro de 1993, na Ci dade de Pato Bran co –
PR (onda mé dia);

9 – Emis sora Con tinental de Cam pos Ltda., a
partir de 1º de no vem bro de 1993, na Ci dade de Cam -
pos dos Goy tacazes – RJ (onda mé dia);

10 – Rá dio So ciedade de Fri burgo Ltda., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na Ci dade de Nova Fri -
burgo – RJ (onda mé dia);
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11 – Rá dio Di fusora Boas No vas Ltda., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na Ci dade de Pe trópolis
– RJ (onda mé dia);

12 – Fun dação Cris tã Espí rita Cul tural Pa ulo de
Tarso, a par tir de 1º de no vembro de 1993, na Ci dade
do Rio de Ja neiro – RJ (onda mé dia);

13 – Rá dio Re lógio Fe deral Ltda., a par tir de 1º
de no vembro de 1993, na Ci dade do Rio de Ja neiro –
RJ (onda mé dia);

14 – Rá dio Prin cesa do Vale Ltda., a par tir de 29
de agos to de 1998, na Ci dade de Açu – RN (onda mé -
dia);

15 – Rá dio Cul tura do Oes te Ltda., a par tir de 10 
de maio de 1993, na Ci dade de Pau dos Fer ros – RN
(onda mé dia);

16 – Rá dio Cul tura de Gra vataí Ltda., a par tir de
1º de no vembro de 1993, na Ci dade de Gra vataí – RS
(onda mé dia);

17 – Rá dio Gu aíba S/A., a par tir de 1º de maio
de 1993, na Ci dade de Por to Ale gre – RS (onda mé -
dia);

18 – Rá dio Blau Nu nes Ltda., a par tir de 28 de
outubro de 1993, na Ci dade de San ta Bár bara do Sul
– RS (onda mé dia);

19 – Rá dio Jóia de Ada mantina Ltda., a par tir de
24 de ou tubro de 1993, na Ci dade de Ada mantina –
SP (onda mé dia);

20 – Rá dio Di fusora de Fran ca Ltda., a par tir de
1º de maio de 1994, na Ci dade de Fran ca – SP (onda
média);

21 – Rá dio Gu arujá Pa ulista S/A, a par tir de 1º
de maio de 1994, na Ci dade de Gu arujá – SP (onda
média);

22 – Rá dio Di fusora Ca cique Ltda., ori ginaria-
mente Rá dio Ca cique de São Ca etano do Sul Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na Ci dade de San tos –
SP (onda mé dia);

23 – So ciedade Rá dio Clu be de São José dos
Campos Ltda., a par tir de 1º de maio de 1994, na Ci -
dade de São José dos Cam pos – SP (onda mé dia);

24 – Rá dio Cul tura de Ser gipe S/A, a par tir de 1º
de no vembro de 1993, na Ci dade de Ara caju – SE
(onda mé dia);

25 – Rá dio Anhan guera S/A, a par tir de 1º de
maio de 1993, na Ci dade de Go iânia – GO (onda tro -
pical); e

26 – Fun dação Cul tural Ce linauta, ori ginaria-
mente Rá dio e Te levisão Su doeste do Pa raná Ltda., a

partir de 21 de fe vereiro de 1994, na Ci dade de Pato
Branco – PR (sons e ima gens).

Brasília, 13 de no vembro de 2000. – Fernando
Henrique Car doso.

EM Nº 429/MC

Brasília, 25 de se tembro de 2000

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

Submeto à con sideração de Vos sa Exce lên-
cia o in cluso pro jeto de de creto que mata da re no-
vação de concessões, ou torgadas ás en tidades
abaixo re lacionadas, para ex plorar ser viço de ra di-
odifusão, nas lo calidades e Uni dades da Fe dera-
ção in dicadas:

• Rá dio Di fusora Bra sileira Ltda., con cessionária
de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de Uber lândia, Esta do de Mi nas Ge rais (Pro -
cesso nº 50710.000486/93);

• Rá dio Li beral Ltda., con cessionária de ser vi-
ço de ra diodifusão so nora cm onda mé dia, na ci da-
de de Be lém, Esta do do Pará (Pro cesso nº
53720.000259/93);

• Ce ará Rá dio Clu be S/A, con cessionária de
serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na ci -
dade de For taleza, Esta do do Ce ará (Pro cesso nº
29650.000723/93);

• Rá dio Ui rapuru de For taleza Ltda., con cessio-
nária de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé -
dia, na ci dade de For taleza, Esta do do Ce ará (Pro-
cesso nº 29650.000767/93);

• Rá dio Verdes Ma res Ltda., con cessionária de
serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na ci -
dade de For taleza, Esta do do Ce ará (Pro cesso nº
29650.000769/93);

• Fun dação Re dentorista de Co municações So -
ciais, concessionária de ser viço de ra diodifusão so-
nora em onda mé dia, na ci dade de Anto nina, Estado
do Pa raná (Pro cesso nº 53740.000336/93);

• Rá dio Di fusora Cru zeiro do Oes te Ltda, con -
cessionária de serviço de ra diodifusão so nora em
onda mé dia, na ci dade de Cru zeiro do Oes te, Estado
do Pa raná (Pro cesso nº 53740.000328/93);

• Fun dação Cul tural Ce linauta, con cessionária
de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de Pato Bran co, Estado do Pa raná (Pro cesso
nº 29740.000685/93);
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• Emis sora Con tinental de Cam pos Ltda., con ces-
sionária de serviço de ra diodifusão so nora em onda mé -
dia, na ci dade de Cam pos dos Goy tacazes, Esta do do
Rio de Ja neiro (Pro cesso nº 53770.000258/93);

• Rá dio So ciedade de Fri burgo Ltda., con cessio-
nária de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé -
dia, na ci dade de Nova Fri burgo, Estado do Rio de Ja -
neiro (Pro cesso nº 53770.000223/93);

• Rá dio Di fusora Boas No vas Ltda., con cessio-
nária de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé -
dia, na ci dade de Pe trópolis, Esta do do Rio de Ja neiro
(Processo nº 53770.000260/93);

• Fun dação Cristã Espí rita Cul tural Pa ulo De Tar so,
concessionária de ser viço de ra diodifusão so nora em
onda mé dia, na ci dade do Rio de Ja neiro, Esta do do Rio
de Ja neiro (Pro cesso nº 53770.000257/93);

• Rá dio Re lógio Fe deral Ltda., con cessionária
de ser viço de ra di odifusão so nora em onda mé dia, na
cidade do Rio de Ja neiro, Esta do do Rio de Ja neiro
(Processo nº 53770.000252193),

• Rá dio Prin cesa do Vale Ltda., con cessionária
de ser viço de ra di odifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de Açu, Esta do do Rio Gran de do Nor te (Pro -
cesso nº 53780.000022198);

• Rá dio Cul tura do Oes te Ltda., con cessionária
de ser viço de ra di odifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de Pau dos Fer ros, Esta do do Rio Gran de do
Norte (Pro cesso nº 29780.000042/93);

• Rá dio Cul tura de Gra vataí Ltda., con cessioná-
ria de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia,
na ci dade de Gra vataí, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Processo nº 50790.000873/93);

• Rá dio Gu aíba S/A, con cessionária de ser viço
de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na ci dade de
Porto Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul (Pro cesso
nº 53790.000617/93);

• Rá dio Blau Nu nes Ltda., con cessionária de
serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na ci -
dade de San ta Bár bara do Sul, Esta do do Rio Gran de
do Sul (Pro cesso nº 50790.000835/93);

• Rá dio Jóia de Ada mantina Ltda., con cessioná-
ria de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia,
na ci dade de Ada mantina, Esta do de São Pa ulo (Pro -
cesso nº 50830.000767/93);

• Rá dio Di fusora de Fran ca Ltda., con cessioná-
ria de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia,
na ci dade de Fran ca, Esta do de São Pa ulo (Pro cesso
nº 50830.001519/93);

• Rá dio Gu arujá Pa ulista S/A, con cessionária de 
serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na ci -
dade de Gu arujá, Esta do de São Pa ulo (Pro cesso nº
50830.001512/93);

• Rá dio Di fusora Ca cique Ltda., con cessionária
de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de San tos, Estado de São Pa ulo (Pro cesso nº
50830.000286/94);

• So ciedade Rá dio Clu be de São José dos
Campos Ltda., con cessionária de ser viço de ra dio-
difusão so nora em onda mé dia, na ci dade de Sr.
José dos Cam pos, Esta do de São Pa ulo (Pro cesso
nº 50830.001551/93);

• Rá dio Cultura de Ser gipe S/A, con cessionária
de ser viço de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de Ara caju, Esta do de Ser gipe (Pro cesso nº
50840.000161/93);

• Rá dio Anhanguera S/A, con cessionária de
serviço de ra diodifusão so nora em onda tro pical, na
cidade de Go iânia, Esta do de Go iás (Processo nº
29670.000040/93);

• Fun dação Cul tural Ce linauta, concessionária
de ser viço de ra diodifusão de sons e ima gens, na ci -
dade de Pato Bran co, Esta do do Pa raná (Pro cesso nº
53740.000332/93).

2. Obser vo que a re novação do pra zo de vi gência
das ou torgas para ex plorar ser viços de ra diodifusão é re -
gida pe las dis posições con tidas na Lei nº 5.785, de 23 de 
junho de 1972, e no De creto nº 88.066, de 26 de ja neiro
de 1983, que a re gulamentou.

3. Cum pre res saltar que os pe didos fo ram
analisados pe los ór gãos técnicos deste Mi nistério e
considerados de acordo com os dis positivos le gais
aplicáveis, de monstrando pos suir as en tidades as
qualificações ne cessárias ã re novação da con ces-
são.

4. Nes sa con formidade, e em ob servância ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gula-
mento, De creto nº 88.066, de 1983, sub meto o as -
sunto à su perior con sideração de Vossa Exce lência
para de cisão e sub missão da ma téria ao Congresso
Nacional, em cum primento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações
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 DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000

Renova con cessão das en tidades
que men ciona, para ex plorar ser viços de
radiodifusão, e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, do uso das atri bui-
ções que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223, ca-
put, da Cons tituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de ju -
nho de 1972,.e ten do em vis ta o dis posto no art. 6º, in -
ciso I, do De creto nº 88.066, de 26 de ja neiro de 1983,

Decreta:

Art. 1º Fica re novada a con cessão das en tida-
des aba ixo men cionadas, para ex plorar, sem di reito
de ex clusividade, pelo pra zo de dez anos, ser viço de
radiodifusão so nora em onda mé dia:

I – Rá dio Di fusora Bra sileira Ltda., a par tir de 1º
de no vembro de 1993, na ci dade de Uber lândia, Esta -
do de Mi nas Ge rais, ou torgada pelo De creto nº
45.369, de 2 de fe vereiro de 959, e re novada pelo De -
creto nº 90.578, de 28 de no vembro de 1984 (Pro ces-
so nº 50710.000486/93);

II – Rá dio Li beral Ltda., a par tir de 1º de no vem-
bro de 1993, na ci dade de Be lém, Esta do do Pará, ou -
torgada pelo De creto nº 48.278, de 9 de ju nho de
1960, e re novada pelo De creto nº 88.583, de 2 de
agosto de 1983 (Pro cesso nº 53720.000259/93);

III – Ce ará Rá dio Clu be S/A, a par tir de 1º de
novembro de 1993, na ci dade de For taleza, Esta do
do Ce ará, ou torgada pelo De creto nº 1.289, de 23
de de zembro de 1936, e re novada pelo De creto nº
90.808, de 11 de ja neiro de 1985 (Pro cesso nº
29650.000723/93);

IV – Rá dio Ui rapuru de For taleza Ltda., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na ci dade de For taleza,
Estado do Ce ará, ou torgada pelo De creto nº 37.904,
de 16 de se tembro de 1955, e re novada pelo De creto
nº 90.100, de 23 de agos to de 1984 (Pro cesso nº
29650.000767/93);

V – Rá dio Verdes Ma res Ltda., a par tir de 1º de
novembro de 1993, na ci dade de For taleza, Esta do
do Ce ará, ou torgada pelo De creto nº 38.067, de 12 de 
outubro de 1955, re novada pelo De creto nº 90.771,
de 28 de de zembro de 1984, e au torizada a pro ceder
a mu dança do seu tipo so cietário me diante Por taria nº 
35, de 14 de se tembro de 1992, do De legado do Mi -
nistério das Co municações no Esta do do Ce ará (Pro -
cesso nº 29650.000769/93);

VI – Fun dação Re dentorista de Co municações
Sociais, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci dade de
Antonina, Estado do Pa raná, ou torgada ori ginaria-
mente à Rá dio Ato ninense Ltda., pela Por taria MVOP
nº 730, de 11 de agos to de 1949, re novada pelo De -
creto nº 89.626, de 8 de maio de 1984, e trans ferida
para a con cessionária de que tra ta este in ciso me di-
ante De creto nº 94.147, de 26 de mar ço de 1987 (Pro -
cesso nº 53740.000336/93);

VII – Rá dio Di fusora Cru zeiro do Oes te Ltda, a
partir de 1º de maio de 1994, na ci dade de Cru zeiro
do Oes te, Esta do do Pa raná, ou torgada pela Por taria
MVOP nº 628, de 15 de ju lho de 1955, e re novada
pelo De creto nº 89.409, de 29 de fe vereiro de 1984
(Processo nº 53740.000328/93);

VIII – Fun dação Cul tural Ce linauta, a par tir de 1º 
de no vembro de 1993, na ci dade de Pato Bran co,
Estado do Pa raná, ou torgada pelo De creto nº 888, de
11 de abril de 1962, al terado pelo De creto nº 53.989
de 1º de ju lho de 1964, e re novada pelo De creto nº
88.891, de 19 de ou tubro de 1983 (Pro cesso nº
29740.000685/93);

IX – Emis sora Con tinental de Cam pos LTDA., a
partir de 1º de no vem bro de 1993, na ci dade de Cam -
pos dos Goy tacazes, Esta do do Rio de Ja neiro, ou tor-
gada pelo De creto nº 47.780, de 9 de fe vereiro de
1960, e re novada pelo De creto nº 90.100, de 23 de
agosto de 1984 (Pro cesso nº 53770.000258/93);

X – Rá dio So ciedade De Fri burgo LTDA., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na ci dade de Nova Fri -
burgo, Esta do do Rio de Ja neiro, ou torgada pelo De -
creto nº 26.421, de 5 de mar ço de 1949, e re novada
pelo De creto nº 93.260, de 17 de se tembro de 1986
(Processo nº 53770.000223/93);

XI – Rá dio Di fusora Boas No vas LTDA., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na ci dade de Pe trópolis.
Estado do Rio de Ja neiro, ou torgada pelo De creto nº
285, de 9 de agos to de 1935, e re novada pelo De creto
nº 90.418, de 8 de no vembro de 1984 (Pro cesso nº
53770.000260/93);

XII – Fun dação Cris tã Espi rita Cul tural Pa ulo De
Tarso, a par tir de 1º de no vembro de 1993, na ci dade
do Rio de Ja neiro, Esta do do Rio de Ja neiro, ou torga-
da pelo De creto nº 41.952, de 2 de agos to de 1957, e
renovada pelo De creto nº 89.345, de 31 de ja neiro de
1984 (Pro cesso nº 53770.000257/93);

XIII – Rá dio Re lógio Fe deral Ltda., a par tir de 1º
de no vembro de 1993, na ci dade do Rio de Ja neiro,
Estado do Rio de Ja neiro, ou torgada pelo De creto nº
27.000, de 2 de agos to de 1949, e re novada pelo De -
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creto nº 90.255, de 2 de ou tubro de 1984 (Pro cesso nº 
53770.000252/93);

XIV – Rá dio Prin cesa do Vale Ltda., a par tir de
29 de agos to de 1998, na ci dade de Açu, Esta do do
Rio Gran de do Nor te, ou torgada pelo De creto nº
81.990, de 18 de ju lho de 1978, e re novada pelo De -
creto nº 97.935, de 10 de ju lho de 1989 (Pro cesso nº
53780.000022/98);

XV – Rá dio Cul tura do Oes te LTDA., a par tir de
1º de maio de 1993, na ci dade de Pau dos Fer ros,
Estado do Rio Gran de do Nor te, ou torgada pelo De -
creto nº 88.173, de 1º de mar ço de 1983 (Pro cesso nº
29780.000042/93);

XVI – Rá dio Cul tura de Gra vataí LTDA., a par tir
de 1º de no vembro de 1993, na ci dade de Gra vataí,
Estado do Rio Gran de do Sul, ou torgada pelo De creto
nº 43.030, de 13 de ja neiro de 1958, e re novada pelo
Decreto nº 88.574, de 2 de agos to de 1983 (Pro cesso
nº 50790.000873/93);

XVII – Rá dio Gu aíba S/A, a par tir de 1º de maio
de 1993, na ci dade de Por to Ale gre, es tado do Rio
Grande do Sul, ou torgada pelo De creto nº 1.245.
de:25 de ju nho de 1962, e re no vada pelo De creto nº
91.074. de 12 de mar ço de 1985 (Pro cesso nº
53790.000617/93);

XVIII – Rá dio Blau Nu wes LTDA., a par tir de 28
de ou tubro de 1993, na ci dade de San ta Bár bara do
Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou torgada pelo De -
creto nº 88.756, de 26 de se tembro de 1983 (Pro ces-
so nº 50790.000835/93);

XIX – Rá dio Jóia de Ada mantina LTDA., a par tir
de 24 de ou tubro de 1993, na ci dade de Ada mantina.
Estado de São Pa ulo, ou torgada pelo De creto nº
88.669, de 12 de se tembro de 1983 (Pro cesso nº
50830.000767/93);

XX – Rá dio Di fusora de Fran ca LTDA., a par tir
de 1º de maio de 1994, na ci dade de Fran ca, Esta do
de São Pa ulo, ou torgada pela Por taria MVOP nº B-31, 
de 21 de ja neiro de 1961, e re novada con forme De -
creto nº 90.422, de 8 de no vembro de 1984 (Pro cesso
nº 50830.001519/93);

XXI – Rá dio Gu arujá Pa ulista S/A, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci dade de Gu arujá, Esta do de
São Pa ulo, ou torgada pela Por taria MVOP nº 873, de
2 de ou tubro de 1946, e re novada pelo De creto nº
91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro cesso nº
50830.001512/93);

XXII – Rá dio Di fusora Ca cique LTDA., a par tir de 
1º de maio de 1994, na ci dade de San tos, Esta do de
São Pa ulo, ou torgada ori ginariamente à Rá dio Ca ci-
que de São Ca etano do Sul Ltda., con forme Por taria
MVOP nº 138, de 30 de ja neiro de 1961, e re novada
pelo De creto nº 89.627, de 8 de maio de 1984 (Pro -
cesso nº 50830.000286/94);

XXIII – So ciedade Rá dio Clu be de São José
Dos Cam pos LTDA., a par tir de 1º de maio de 1994,
na ci dade de São José dos Cam pos, Esta do de São
Paulo, ou torgada pela Portaria MVOP nº 947, de 13
de no vembro de 1945, e re novada pelo De creto nº
91.088, de 12 de mar ço de 1985 (Pro cesso nº
50830.001551/93);

XXIV – Rá dio Cul tura de Ser gipe S/A, a par tir de 
1º de no vembro de 1993, na ci dade de Ara caju, Esta -
do de Ser gipe, ou torgada pelo De creto nº 46.396, de
9 de ju lho de 1959,  re novada pelo De creto nº 92.447,
de 7 de mar ço de 1986 (Pro cesso nº
50840.000161/93).

Art. 2º Fica re novada, por dez anos, a par tir de 1º
de maio de 1993, a con cessão para ex plorar, sem di reito
de ex clusividade, ser viço de ra diodifusão so nora em
onda tro pical, na ci dade de Go iânia, Esta do de Go iás,
outorgada à Rá dio Anhanguera S/A, pelo De creto nº
37.339, de 13 de maio de 1955, e re novada pelo De creto
nº 91.744, de 4 de ou tubro de 1985 (Pro cesso nº
29670.000040/93).

Art. 3º Fica re novada, por quin ze anos, a par tir
de 21 de fe vereiro de 1994, a con cessão para ex plo-
rar, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifu-
são de sons e ima gens (televisão), na ci dade de Pato
Branco, Esta do do Pa raná, originariamente ou torga-
da à Rá dio e Te levisão Su doeste do Pa raná Ltda.,
pelo De creto nº 83.051, de 17 de ja neiro de 1979,
transferida para a Fun dação Cul tural Ce linauta, con -
forme De creto de 31 de ou tubro de 1996 –. (Pro cesso
nº 53740.000332/93).

Art. 4º A ex ploração do ser viço de ra diodifusão, cu -
jas con cessões são re novadas por este De creto, re-
ger-se-á peio Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações,
leis sub seqüentes e seus re gulamentos.

Art. 5º A re novação da con cessão so mente pro du-
zirá efe itos le gais após de liberação do Con gresso Na ci-
onal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 6º Este de creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 11 de ou tubro de 2000; 179º da Inde -
pendência e 112º da Re pública. – Fernando Hen ri-
que Car doso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 57, DE 2003

(Nº 1.955/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que re nova a per mis-
são ou tor gada à Rá dio Gu arujá Pa ulista
S.A. para ex plorar ser viço de ra diodifu-
são so nora em fre qüência mo dulada na
cidade de San tos, Estado de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-
taria nº 616, de 4 de ou tubro de 2000, que re nova, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per missão
outorgada à Rá dio Gu arujá Pa ulista S.A. para ex plo-
rar, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodifu-
são so nora em fre qüência mo dulada na ci dade de
Santos, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 145, DE 2001

Senhores mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do ar tigo 223 da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de V. Exas., acom panhadas de ex -
posições de mo tivos do Sr. Mi nistro de Esta do das
Comunicações, re novação de per missões para ex plo-
rar, por dez anos, sem di reito de ex clusividade, ser vi-
ços de ra diodifusão so nora em fre qüência mo dulada,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 582, de 25 de se tembro de 2000
– Rá dio Ta quara Bran ca Ltda., a par tir de 12 de fe ve-
reiro de 1998, na ci dade de Ta quaritinga-SP;

2 – Por taria nº 616, de 4 de ou tubro de 2000 –
Rádio Gu arujá Pa ulista S.A., a par tir de 1º de maio de
1994, na ci dade de San tos-SP;

3 – Por taria nº 618, de 4 de ou tubro de 2000 –
Rádio Emis soras do Cen tro-Oeste Pa ulista Ltda., a
partir de 3 de no vembro de 1993, na ci dade de Gar -
ça-SP;

4 – Por taria nº 713, de 27 de no vembro de 2000
– So ciedade de Cul tura Rá dio Pa recis Ltda., a par tir
de 7 de de zembro de 1996, na ci dade de Por to Ve-
lho-RO; e

5 – Por taria nº 818, de 28 de de zembro de 2000
– Rá dio Re gência FM Ltda., a par tir de 30 de se tem-
bro de 1998, na ci dade de Lins-SP.

Brasília, 19 de fe vereiro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 3 EM

Brasília, 25 de ja neiro de 2001.

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submeto à apre ciação de Vos sa Exce lência a

inclusa Por taria nº 616, de 4 de ou tubro de 2000, pela
qual re novei a per missão ou torgada à Rá dio Gu arujá
Paulista S.A., pela Por taria MVOP nº 214, de 27 de
março de 1957, re vigorada pela Por taria MC nº 533,
de 1º de se tembro de 1969, e re novada pela Por taria
MC nº 62, de 20 de fe vereiro de 1985, pu blicada no
Diário Ofi cial da União de 22 se guinte para ex plorar
o ser viço de ra diodifusão so nora em fre qüência mo -
dulada na ci dade de San tos, Esta do de São Pa ulo.

2. Os ór gãos competentes des te Mi nistério ma -
nifestaram-se so bre o pe dido, con siderando-o instruí-
do de acor do com a le gislação apli cável, o que me le -
vou a de ferir o re querimento de re novação.

3. Escla reço que nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons tituição, o ato de re novação so mente pro duzi-
rá efe itos le gais após de liberação do Con gresso Na ci-
onal, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato, acom panhado do Pro cesso nº 50830.001513/93,
que lhe deu ori gem.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 616, de 4 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, conforme o dis posto no art.
6º, in ciso II, do De creto nº 88.066, de 26 de ja neiro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 50830.001513/93, re solve:

Art. 1º Re novar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 1º de maio de 1994, a per missão ou torgada
à Rá dio Gu arujá Pa ulista S.A., pela Por taria MVOP nº
214, de 27 de mar ço de 1957, re vigorada pela Por ta-
ria MC nº 533, de 1º de se tembro de 1969, e re novada
pela Por taria MC nº 62, de 20 de fe vereiro de 1985,
publicada no Diá rio Ofi cial da União de 22 se guinte,
para ex plorar o ser viço de ra diodifusão so nora em fre -
qüência mo dulada na ci dade de San tos, Esta do de
São Pa ulo.

Art. 2º A ex ploração do ser viço de ra diodifusão,
cuja ou torga é re novada por esta por taria, re ger-se-á
pelo Có digo Bra sileiro de Te le comunicações, leis
subseqüentes e seus re gulamentos.

Art. 3º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 4º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga.
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PARECER JURÍDICO Nº 1.062/98

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 50830.001513/93

ORIGEM: DMC/SP

ASSUNTO: Re novação de OUtor ga

INTERESSADA: Rá dio Gu arujá Pa ulista S/A

EMENDA: – Per missão para exe cutar serviço de ra -
diodifusão so nora, cujo pra zo teve seu ter mo fi nal
em 1-5-94.
– Pe dido apre sentado tem pestivamente.
– Re gulares a si tuação técnica e a vida so cietária.

CONCLUSÃO: Pelo de ferimento.

A Rá dio Gu arujá Pa ulista S/A, per missionária
do ser viço de ra diodifusão so nora em fre qüência
modulada, na ci dade de San tos, Esta do de São Pa -
ulo, re quereu re novação do prazo de vi gência de
sua per missão, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de
maio de 1994.

I – Os Fa tos

1. Me diante Por taria MVOP nº 214, de 27 de
março de 1957, pu blicada no Diário Ofi cial da União
de 30 sub seqüente, foi ou torgada per missão à Rá dio
Guarujá Pa ulista S/A para exe cutar, na ci dade de
Santos, Esta do de São Pa ulo, ser viço de ra diodifusão
sonora em fre qüência mo dulada.

2. A ou torga em apre ço foi re novada em duas
oportunidades, sen do a pri meira pela Por taria nº
1.191, de 17 de de zembro de 1975, pu blicada no Diá-
rio Ofi cial da União de 23 sub seqüente e a se gunda
pela Por taria nº 62/85, pu blicada no DOU de 22-2-85.

3. Cum pre ressaltar que du rante o úl timo pe río-
do de vi gência da ou torga a en tidade so freu uma
pena de mul ta, con forme se ve rifica na in formação do
Setor Ju rídico do Ser viço de Fis calização des ta De le-
gacia, cons tante de fl. 55.

II – Do Mé rito

4. O Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
estabelece os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser viço
de Ra diodifusão So nora e 15 (quin ze) anos para o
Serviço de Te levisão, que po derão ser re novados por
períodos su cessivos e igua is (art. 33, § 3º), pe ríodos
esses man tidos pela atu al Cons tituição (art. 223, § 5º)

5. De acor do com o ar tigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de ju nho de 1972, as en tidades que de sejarem a
renovação do pra zo de suas ou torgas de verão di rigir
requerimento ao ór gão competente, no pe ríodo com -

preendido en tre o 6º (sexto) e o 3º (ter ceiro) mês an te-
rior ao tér mino do res pectivo pra zo.

6. A ou torga ori ginária da per missão em apre ço
foi re novada au tomaticamente até 1º de maio de
1974, con for me de terminado no in ciso III do ar tigo 1º
da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972, mo tivo pelo
qual o pra zo de vi gência da ou torga pas sou a ser con -
tado a par tir da quela data, por pe ríodos su cessivos
de 10 (dez) anos.

7. O pe dido de re novação da ou torga ora em
exame foi pro tocolizado nes ta De legacia em 30 de
novembro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fls.
01).

8. A re querente tem seus qua dros so cietário e
diretivo apro vados pelo Po der Con cedente, com a se -
guinte cons tituição:

9. A emis sora en contra-se operando re gular-
mente den tro das ca racterísticas téc nicas que lhe fo -
ram atri buídas, con forme la udos de vistoria de fls.
34/35 e in formação do Se tor de Engenharia cons tan-
te de fl. 36.

10. Con sultado o Ca dastro Na cional de Ra diodi-
fusão ve rificou-se que a en tidade, seus só cios e di ri-
gentes não ul trapassam os li mites fi xados pelo ar tigo
12 e seus pa rágrafos, do De creto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.

11. É re gular a si tuação da per missionária pe -
rante o Fun do de Fis calização das Te lecomunicações
– FISTEL, uma vez que os dé bitos apurados se re fe-
rem ao pre sente exer cício, con soante in formação de
fls. 51/54.

12. Fi nalmente, ob serva-se que o pra zo de vi -
gência da ou torga de verá ser re novado a par tir de
1º de maio de 1994, data de ven cimento do pra zo
anterior.
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Conclusão

Do ex posto, concluímos pelo de ferimento do pe -
dido, su gerindo o en caminhamento dos au tos à con-
sideração do Sr. De legado DMC/SPO para pos terior
remessa à Se cretaria de Ser viços de Ra diodifusão do 
MC para pros seguimento.

É o pa recer, sub-censura.
Setor Ju rídico, 4 de se tembro de 1998. – Nilton

Aparecido Leal, Assis tente Ju rídico.

De acor do.
SEJUR, 10 de se tembro de 1998. – Lydio Mal -

vezzi, Che fe de Ser viço.

De acor do.
Encaminhe-se o pro cesso à Se cretaria

de Ser viços de Ra diodifusão do MC para
prosseguimento.

São Pa ulo, 17 de se tembro de 1998. – Everal-
do Go mes Fer reira, Delegado.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 58, DE 2003

(Nº 1961/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Lapa – ACLA, a exe cu-
tar ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de Amé lia Ro drigues, Esta do
da Ba hia.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-
taria nº 18, de 8 de fe vereiro de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária Lapa – ACLA, a exe cutar,
por três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de 
radiodifusão co munitária na ci dade de Amé lia Ro dri-
gues, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor ria
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.042, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado
com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar ser viços de ra diodifusão co munitária,

pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clusividade,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 800, de 28 de de zembro de
2000 – Asso ciação São Ju liãoense de De senvolvi-
mento do Des porto Cul tura e Tu rismo, na ci dade
de São Ju lião – PI;

2 – Por taria nº 801, de 28 de de zembro de
2000 – O Cen tro So cial José Pa ulino, na ci dade
de Ja çanã – RN;

3 – Por taria nº 802, de 28 de de zembro de 2000
– Asso ciação dos Mo radores de La gedo do Ta bocal,
na ci dade de La gedo do Ta bocal – BA;

4 – Por taria nº 18, de 8 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária Lapa – ACLA, na ci dade de
Amélia Ro drigues – BA;

5 – Por taria nº 20, de 8 de fe vereiro de 2001 –
Associação Cul tural, Esportiva e Tu rística de Iga ratá
– ACETI, na ci dade de Iga ratá – SP;

6 – Por taria nº 34, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Rádio Co munitária Cruz das Armas FM, na ci dade de
João Pes soa – PB;

7 – Por taria nº 72, de 22 de fe vereiro de
2001 – Asso ciação Mo vimento Co munitário Rá dio
Educativa EM de Pa ranatinga – MT, na ci dade de 
Paranatinga – MT;

8 – Por taria nº 86, de 22 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária de Rá dio EM de Pi menta
Bueno, na ci dade de Pi menta Bu eno – RO;

9 – Por taria nº 110, de 6 de mar ço de 2001 –
Associação de Rá dio Co munitária FM Rio Ne ves de
São Ra imundo das Man gabeiras, na ci dade de São
Raimundo das Man gabeiras – MA;

10 – Por taria nº 128, de 19 de mar ço de 2001 –
Associação de Ra diodifusão e De senvolvimento Co -
munitário de For quilha – Se nhor Antô nio Fer reira Go -
mes Mar tins, na ci dade de For quilha – CE;

11 – Por taria nº 129, de 19 de mar ço de 2001 –
Associação Co munitária para o De senvolvimento de
Alto Ro drigues e EM Ouro Ne gro, na ci dade de Alto
do Ro drigues – RN;

12 – Por taria nº 130, de 19 de mar ço de 2001 –
Rádio Ju ventude Co munitária de Fer ros, na ci dade de 
Ferros – MG;

13 – Por taria nº 397, de 27 de ju lho de 2001 –
Associação Rá dio Vida, na ci dade de Ca choeira do
Sul – RS; e

14 – Por taria nº 406, de 27 de ju lho de 2001 –
Associação Co munitária São Do mingos para o De-
senvolvimento So cial, Cul tural e Artístico, na ci dade
da Bu ritama-SP.

Brasília, 26 de se tembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.
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MC Nº 389 EM

Brasília, 7 de agos to de2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa ExCe lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação Co munitária
Lapa – ACLA, com sede na ci dade de Amé lia Ro dri-
gues, Esta do da Ba hia, ex plore o ser viço de ra diodifu-
são co munitária, em conformidade como ca put do art. 
223, da Cons tituição e aLei nº 9.612, de 19 de fe verei-
ro de 1993.

2. A re ferida en tidade re querei ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da
comunidade numa de monstração de re ceptividade da 
filosofia de cri ação desse bra ço da ra diodifusão, de
maneira a in centivar o de senvolvimento e a se dimen-
tação da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural, mas, tam bém, ser vem
de elo é in tegração de in formações be néficas em to -
dos os seg mentos, e a to dos es ses nú cleos po pulaci-
onais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gaI e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso nº
53640.001252/95, que ora faço acom panhar, com a
finalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos cons tituci-
onais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do
presente pro cesso, passará a pro duzir efe itos le gais
somente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações

PORTARIA Nº 18, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando a dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.015, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53640.001258/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária Lapa 
–  ACLAL, com sede na Pra ça das Co municações, na
cidade de Amé lia Ro drigues, Estu do da Ba hia, a exe -

cutar serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo
de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 12°23’51”S e lon gitude em
38°45’21”W, uti lizando a fre qüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 5/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.640.001.258/98 de
8-9-98

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex plorarção do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária Lapa, lo-
calidade Amé lia Ro drigues, Esta do da Ba hia.

I – Intro dução

1. Asso ciação Co munitária Lapa, ins crito no
CGC sob o nú mero 2.735.049/0001-18 no Esta do da
Bahia, com sede na Pra ça das Co municações, s/nº,
Centro, Ci dade de Amé lia Ro drigues – BA, di rigiu-se
ao Se nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por
meio de re querimento da tado de 3 de se tembro de
1998, subs crito por re presentante le gal, de monstran-
do in teresse na ex ploração do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra ta-
da como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos
do Avi so pu blicado no Diário Ofi cial da União –
D.O.U., de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con -
templa o lo gradouro onde pre tende ins talar o seu
transmissor, as sim como o sis tema ir radiante e res -
pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12 do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.
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II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998, e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98) está con tida nos au tos, cor respondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes
da en tidade, como de claração de re sidência e de-
claração de fiel cum primento às nor mas, re colhi-
mento da taxa de ca dastro e có pias de do cumentos
pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 5 a 118 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em sua

petição que os equi pamentos se riam ins talados em

área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km, com
centro lo calizado na Pra ça das Co municações s/nº,
Centro, Ci dade de Amé lia Ro drigues, Esta do da Ba hia,
de co ordenadas ge ográficas em 12°23’51”S de la titu-
de e 38°45’21”W de lon gitude, con soante os da dos
constantes no aviso no D.O.U. de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 62 e 105, de nominado de “Ro -
teiro de Aná lise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

do su bitem 6.11 (Projeto Téc nico), da Nor ma 02/98,
bem como plan ta de ar ruamento (su bitem 6.7, in ciso
X) e de claração conforme su bitem 14.2.7.1 ou
14.2.7.1.1 da Nor ma 02/98. Pe diu-se, ain da, apre sen-
tação de al terações es tatutárias e os do cumentos re -
ferentes aos in cisos I e II do su bitem 6.7, en tre ou tras
(fls. 65 a 118).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fls. 79, firma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 106 e 107.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
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viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Co munitária Lapa

– qua dro di retivo
Diretor-Geral: Aris totelino Dan tas Lima
Diretor-Geral Subst.: Aga menôn Alme ida Su zart
Dir. de Fi nanças: Ana ildes dos Anjos Góes
Dir. Se cretária: San dra de Je sus Por tela
Dir. Patr. e Rel. Com.: Edma ra Vaz Sou za Su zart

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio
Praça das Co municações, s/nº, Cen tro, Ci dade de
Amélia Ro drigues, Esta do da Ba hia

– co ordenadas ge ográficas
12°23’51”S de la titude e 38°45’21”W de lon gi-

tude. correspondentes aos da dos cons tantes no
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 79, e
“Roteiro de Aná lise de Insta lação da Esta ção de
RADCOM”, fls. 106 e 107, que se re fere à lo caliza-
ção da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co mu-
nitária Lapa, no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga
de Au torização para a ex ploração do ser viço de ra -
diodifusão co munitária, na lo calidade pre tendida,
dentro das con dições cir cunscritas no Pro cesso
Administrativo nº 53.640.001.258/98, de 08 de se-
tembro de 1998.

Brasília, 11 de ja neiro de 2001. – Adri ana Acos ta,
Relator da con clusão Ju rídica,        Re lator da con clusão
Técnica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 17 de ja neiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília, 17 de ja neiro de 2001. – Antonio Car -

los Tar deli, Di retor do De partamento de Ou torga de
Serviços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 59, DE 2003

(Nº 1.967/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Co nexão 4 FM a exe cu-
tar ser viço de ra diodifusão co munitária
na ci dade de San ta Ger trudes, Esta do de
São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 518, de 29 de agos to de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária Co nexão 4 FM a exe cutar,
por três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de 
radiodifusão co munitária na ci dade de San ta Ger tru-
des, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.354, DE 2001

Senhores mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223 da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de V. Exas., acom panhadas de ex -
posições de mo tivos do Sr. Mi nistro de Esta do das
Comunicações, au torizações para exe cutar serviços
de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade, con forme os se guintes
atos e en tidades:

1 – Por taria nº 509, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Ma caraniense São Pe dro,
na ci dade de Ma carani – BA;

2 – Por taria nº 512, de 24 de agos to de 2001 –
Associação dos Mo radores de Boa Ven tura –
AMBOVEN, na ci dade de Boa Ven tura – PB;

3 – Por taria nº 513, de 24 de agos to de 2001 –
Rádio Co munitária Ara ripina – FM, na ci dade de Ara -
ripina – PE;

4 – Por taria nº 514, do 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Assis tencial de Ver tente do Lé -
rio (ASCAVEL), na ci dade de Ver tente do Lé rio – PE;

5 – Por taria nº 515, de 24 de agos to de 2001 –
ACURF – Asso ciação Co munitária Uni dos por Rio
Formoso, na ci dade de Rio For moso – PE;

6 – Por taria nº 518, de 29 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Co nexão 4 FM, na ci dade de 
Santa Ger trudes – SP;

7 – Por taria nº 521, do 29 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Cul tural “Pro fessora Elzi ta
Santana”, na ci dade de Ne rópolis – GO;
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8 – Por taria nº 522, de 29 de agos to de 2001 –
Associação de De senvolvimento Artís tico, Cul tural e
Social – Ci dade, na ci dade de Ge neral Sal gado – SP;

9 – Por taria nº 523, de 29 de agos to de 2001 –
Associação Nova Ca breúva Edu cacional, Cul tural e
Comunicação So cial, na ci dade do Ca breúva – SP;

10 – Por taria nº 524, de 29 de agos to de 2001 –
Associação de Assis tência Co munitária e Ensi no Pro -
fissionalizante de Sete La goas – FACOMSEL, na ci -
dade de Sete La goas – MG;

11 – Por taria nº 525, de 29 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária dos Ba irros Fun cionários,
Inconfidentes e Plataforma – ASFIP, na ci dade de Pe -
dra Azul – MG;

12 – Por taria nº 526, de 29 de agos to de 2001 –
Associação Di visanovense para Ra diodifusão Co mu-
nitária, Cul tura e Co municação – ADERC, na ci dade
de Di visa Nova – MG; e

13 – Por taria nº 527, de 29 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Ma tiense de Ra diodifusão,
na ci dade de Ma tias Bar bosa – MG.

Brasília, 10 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 646 EM
Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou-

torga de au torização e res pectiva do cumentação para
que a en tidade Asso ciação Co munitária Co nexão 4
FM, na ci dade do San ta Ger trudes, Esta do de São Pa -
ulo, ex plore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em
conformidade com o caput do art. 223 da Cons tituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem cm conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, também, ser vem de 
elo à in tegração de in formações be néficas em to dos os 
segmentos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53830.002942/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 518, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.002942/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária Co ne-
xão 4 FM, com sede na Ave nida 01, nº 336, sala 01, cen -
tro, na ci dade de San ta Ger trudes, Esta do de São Pa ulo,
a exe cutar ser viço de ra diodifusão co munitária, pala pra -
zo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pala Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 22º27’24”S e lon gitude em
47º31’49”W, utilizando a fre qüência de 107,9MHz.

Art. 4º Esse ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos do 
§ 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade ini ci-
ar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 165/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53830002942/98, de 9-12-98

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária Co nexão
4FM (ACC4MF), lo calidade de San ta Ger trudes,
Estado de São Pa ulol.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária Co nexão 4 FM
(ACC4FM), ins crita no CGC/MF ou CNPJ sob o nú-
mero 00.924.765/0001-18, no Esta do de São Pa ulo,
com sede na Ave nida 1, nº 336 – sala 1, ci dade de
Santa Ger trudes – SP, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, por meio de re queri-
mento da tado de 9 de de zembro de 1998, subs crito
por re presentante le gal, de monstrando in teresse na
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exploração do Serviço de Ra diodifusão Co munitária,
na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União –

DOU, de 17 de de zembro de 1999, Se ção 3, que 
contempla a lo calidade onde pre tende ins talar o seu
transmissor, as sim como o sis tema ir radiante e res-
pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Relatório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-

ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 11 à 117, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Rua Nes tor Ti moni 201, na
cidade de San ta Ger trudes, Esta do de São Pa ulo, de
coordenadas ge ográficas em 22º27’24”S de la titude e 
47º31’49”W de lon gitude. Ocorre que as co ordenadas
foram al teradas, me diante so licitação da tada de 12
de ja neiro de 2000, des ta for ma as co ordenadas re fe-
rentes ao sis tema ir radiante pro posto pas saram a ser
em 22º27’38”S de la titude e 47º31’41”W de lon gitude,
consoante aos da dos cons tantes do Avi so pu blicado
no DOU, de 17-12-1999, Se ção 3.

10.A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 63, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para a apre senta-

ção de com provação de ne cessária al teração es tatu-
tária, bem como en caminhamento do Pro jeto Téc nico
(fls. 68 à 117).

13. Ao cum prir as exi gências, foi en caminhado o 
“Formulário de Infor mações Téc nicas” – fls 107, fir -
mado pelo en genheiro res ponsável, onde estão re su-
midas as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo cali-

zação do trans missor, sis tema ir radiante e es túdio;
– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos

(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
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com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o ro teiro de ve rificação de ins tala-
ção da es tação, cons tatando-se con formidade com a
Norma 02/98, em es pecial as exi gências ins critas em
seu item 6.11. Fo lhas 119 e 120. Na oca sião da so lici-
tação do li cenciamento da es tação, a Enti dade de verá
indicar o nome do fa bricante e o mo delo do trans mis-
sor cer tificado para o Ser viço de Ra diodifusão Co mu-
nitária de 25,0 W.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu requerimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Co munitária Co nexão 4 FM

(ACC4FM)

– qua dro di retivo
Presidente: Ni valdo Anto nio da Ro cha
Vice-presidente: José Ge raldo De nardi
Secretário: Fa biano Fran zini
Dir. Adm. e Fi nanceiro: José Luiz Car los de Souza

– Lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio

Avenida 1, nº 336 – sala 1, ci dade de San ta Ger-
trudes, Esta do de São Pa ulo;

– co ordenadas ge ográficas
22º27’24” de la titude e 47º31’49” de lon gitude,

correspondente aos da dos dispostos no “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Esta ção” – fls. 119 e 120,
bem como “For mulário de Infor mações Técnicas” – fls
107 e que se re ferem à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária Co nexão 4 FM (ACC4FM), no sen tido de con ce-
der-lhe a Ou torga de Au torização para a ex ploração
do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade
pretendida, dentro das con dições cir cunscritas no

Processo Admi nistrativo nº 53830002942/98, de 09
de de zembro de 1998.

Brasília, 30 de abril de 2001. 

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga e Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 10 de maio de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

( À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 60, DE 2003

(Nº 1.975/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Cul tural, Artís tica e Pro dução de
Radiodifusão do Ba irro Ci dade Nova –
ACULAR – PRBCN a exe cutar ser viço de
radiodifusão co munitária na ci dade de
Belo Ho rizonte,Estado de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 766, de 12 de de zembro de 2000, que au toriza
a Asso ciação Cul tural, Artística e Pro dução de Ra dio-
difusão do Ba irro Ci dade Nova – ACULAR – PRBCN
a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex clusivida-
de, ser viço de ra diodifusão co munitária na ci dade de
Belo Ho rizonte, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de rua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.440, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de
exclusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 674, de 25 de ou tubro de 2000 –
Associação Co munitária e Edu cacional e Cul tural de
Inaciolândia, na ci dade de Ina ciolândia – GO;

2 – Por taria nº 766, de 12 de de zembro de 2000
– Asso ciação Cul tural, Artística e Pro dução de Ra dio-
difusão do Ba irro Ci dade Nova – ACULAR – PRBCN,
na ci dade de Belo Ho rizonte – MG;
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3 – Por taria nº 803, de 28 de de zembro de 2000
– Asso ciação dos Ami gos de Santa Rita, na ci dade de 
Santa Rita – MA;

4 – Por taria nº 19, de 8 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária para o De senvolvimento
Cultural Três Már tires, na ci dade de Ja boticaba – RS;

5 – Por taria nº 209, de 18 de abril de 2001 –
Associação Co munitária Mar tinho Prado Jú nior, na ci -
dade de Mogi Gu açu –SP;

6 – Por taria nº 220, de 18 de abril de 2001 – Rá -
dio Clu be de Mu qui, na ci dade de Mu qui – ES;

7 – Por taria nº 289, de 16 de maio de 2001 –
Associação Rá dio Co munitária de Ita ituba, na ci dade
de Ita ituba – PA;

8 – Por taria nº 293, de 16 de maio de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão e De sen-
volvimento Cul tural de Mu tum – ACORDECUM, na ci -
dade de Mu tum – MG;

9 – Por taria nº 380, de 11 de ju lho de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
de Co lorado, na ci dade de Co lorado – PR

10 – Por taria nº 499, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Dom Zygmund Fe linski, para 
o De senvolvimento So cial, Cul tural e Artístico, na ci -
dade de Gu arani das Mis sões – RS;

11 – Por taria nº 507, de 24 agos to de 2001 –
Associação Co munitária Ami gos de Indi aporã, na ci -
dade de Indi aporã – SP;

12 – Por taria nº 539, de 11 de se tembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária Pró-Ci dadania do Mu nicí-
pio de Cho rozinho, na ci dade de Cho rozinho – CE; e

13 – Por taria nº 592, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação da Rá dio Co munitária de Vi tória do Jarí –
AP, na ci dade de Vi tória do Jarí – AP.

Brasília, 26 de de zembro de 2001. Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 31 EM

Brasília, 9 de mar ço de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação Cul tural,
Artística e Pro dução de Ra diodifusão do Ba irro Ci da-
de Nova – ACULAR – PRBCN, com sede na ci dade
de Belo Ho rizonte, Esta do de Mi nas Ge rais, ex plore o
serviço de ra diodifusão co munitária, em conformida-
de com o ca put do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. Re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi -

losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma -
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a con formidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem de 
elo à in tegração de in formações be néficas em to dos os 
segmentos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em, es pécie, de terminei análi-
ses téc nica e ju rídica da pe tição apre sentada, consta-
tan do a ine xistência de óbice le gal e nor mativo ao ple i-
to, o que se con clui da do cumentação de ori gem, con -
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53710.001079/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos cons tituci-
onais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do
presente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais
somente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Minis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 766, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do um vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.001079/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Cul tural, Artística
e Pro dução de Ra diodifusão do Ba irro Ci dade Nova –
ACULAR – PRBCN, com sede na Av. Dr. Jú lio Otavia-
no Fer reira, nº 913, Ba irro Ci dade Nova, na ci dade de
Belo Ho rizonte, Esta do de Mi nas Ge rais, a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de
três anos. sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 19º53’20” S e lon gitude em
43º55’18 W, utilizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pi menta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 61, DE 2003

(Nº 1.976/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Mar tinho Pra do Jú nior
a exe cutar ser viço de ra diodifusão co mu-
nitária na ci dade de Mogi Gu açu, Esta do
de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 209, de 18 de abril de 2001, que au toriza a
Associação Co munitária Mar tinho Pra do Jú nior a
executar, por três anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade de
Mogi Gu açu, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 1.440, DE 2001

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do ar tigo 49, in ciso XII com binado

com o §3º do ar tigo 223, da Cons tituição Fe deral,
submeto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom -
panhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi -
nistro de Esta do das Co municações, au torizações
para exe cutar pelo pra zo de três anos, sem di reito de
exclusividade, serviços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 674, de 25 de ou tubro de 2000 –
Associação Co munitária, Educacional e Cul tural de
Inaciolândia, na ci dade de Ina ciolândia-GO;

2 – Por taria nº 766, de 12 de de zembro de 2000
– Asso ciação Cul tural, Artística e Pro dução de Ra dio-
difusão do Ba irro Ci dade Nova – ACULAR – PRRCN,
na ci dade de Belo Ho rizonte-MG;

3 – Por taria nº 803, de 28 de de zembro de 2000
– Asso ciação dos Ami gos de Santa Rita, na ci dade de 
Santa Rita-MA;

4 – Por taria nº 19, de 8 de fe vereiro de 2001 –
Associação Co munitária para o De senvolvimento
Cultural Três Már tires, na ci dade de Ja boticaba-RS;

5 – Por taria nº 209, de 18 de abril de 2001 –
Associação Co munitária Mar tinho Prado Jú nior, na ci -
dade de Mogi Gu açu-SP;

6 – Por taria nº 220, de 18 de abril de 2001 – Rá -
dio Clu be de Mu qui, na ci dade de Mu qui-ES;

7 – Por taria nº 289, de 16 de maio de 2001 –
Associação Rá dio Co munitária de Ita ituba, na ci dade
de Ita ituba-PA;

8 – Por taria nº 293, de 16 de maio de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão e De sen-
volvimento Cul tural de Mu tum – ACORDECUM, na ci -
dade de Mu tum-MG;

9 – Por taria nº 380, de 11 de ju lho de 2001 –
Associação Co munitária de Co municação e Cul tura
de Co lorado, na ci dade de Co lorado-PR;

10 – Por tada nº 499, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Dom Zygmumd Fe linski,
para o De senvolvimento So cial, Cul tural e Artís tico,
na ci dade de Gu arani das Mis sões-RS;

11 – Por taria nº 507, de 24 de agos to de 2001 –
Associação Co munitária Amigos de Indi aporã, na ci -
dade de Indi aporã-SP;

12 – Por taria nº 539 de 11 de se tembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Pró-Ci dadania do Mu nicípio
de Cho rozinho, na ci dade de Cho rozinho-CE e

13 – Por taria nº 592, de 11 de ou tubro de 2001 – 
Associação da Rá dio Co munitária de Vi tória do Jarí –
AP, na ci dade de Vi tória do Jarí-AP.

Brasília, 26 de de zembro de 2001. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 262 EM

Brasília, 22 de maio de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou-

torga de au torização e res pectiva do cumentação para
que a en tidade de nominada Asso ciação Co munitária
Martinho Pra do Jú nior, com sede na ci dade de Mogi
Guaçu, Esta do de São Pa ulo, ex plore o ser viço de ra -
diodifusão co munitária, em con formidade com o caput
do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidade.

3. Como se de preende da im portância da ini ci-
ativa co mandada por Vos sa Exce lência, es sas
ações per mitem que as en tidades tra balhem em
conjunto com a co munidade, au xiliando não só no
processo edu cacional, so cial e cul tural mas, tam-
bém, ser vem de elo à in tegração de in formações be -
néficas em to dos os seg mentos, e a to dos es ses nú -
cleos po pulacionais

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
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do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui nos au tos do Pro cesso Admi nistrati-
vo nº 53830001846/98, que ora faço acom panhar,
com a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos cons tituci-
onais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do
presente pro cesso, passará a pro duzir efe itos le gais
somente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 209, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações no uso
de suas atri buições considerando o dis posto nos ar ti-
gos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta que cons ta do Pro cesso Admi -
nistrativo nº 53330.001346/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Associação Co munitária Mar -
tinho Prado Jú nior, com sede na Rua Be nedito de
Lima nº 245, Ba irro Ma ninho Pra do Jú nior, na ci dade
de Mogi Gu açu, Esta do do São Pa ulo, a exe cutar ser-
viço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de três
anos, sem di reito de ex clusividade

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge ográfi-
cas com la titude em 22°17’17”S e lon gitude em
47°07’59”W, uti lizando a fre qüência de 106,3 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data da pu blicação do res pectivo de -
creto le gislativo.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga, Mi nistro de
Estado das Co municações.

RELATÓRIO Nº 111/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53830001846/98, de
26-8-98.

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária Mar tinho
Prado Jú nior, lo calidade de Mogi Gu açú, Esta do de
São Pa ulo.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária Mar tinho Pra do
Júnior, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob o nú mero
02.224.518/0001-34, no Esta do de São Pa ulo, com
sede na Rua Be nedito de Lima 245 – Jar dim Vir gínia
– Dis trito de Mar tinho Pra do Jú nior, ci dade de Mogi
Guaçú – SP, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do
das Co municações, por meio de re querimento da tado
de 25 de agos to de 1998, subs crito por re presentante
legal, de monstrando in teresse na ex ploração do Ser -
viço de Ra diodifusão Co munitária, na lo calidade que
indica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diá rio Ofi cial da União – DOU, de
9 de se tembro de 1999, Se ção 3, que con templa a lo -
calidade onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como à do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  25 04485    167ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     167ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais per ti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 9 à 120, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

•  in formações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua Her mínio Cos ta 153 –
Distrito de Mar tinho Prado Jú nior, na ci dade de Mogi
Guaçú, Esta do de São Pa ulo, de co ordenadas ge o-
gráficas em 22º17’31”S de la titude e 47º07’58”W de
longitude. Pos teriormente que o en dereço pro posto
foi re tificado, me diante so licitação da tada de 27 de
setembro de 1999, con soante aos da dos constantes
do Avi so pu blicado no DOU, de 9-9-99, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 81, denominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”. Ao en caminhar o pro je-
to téc nico a en tidade for neceu o en dereço ini cialmen-
te in dicado.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 
sistema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram– se di ligências para a apre senta-

ção de com provante de vá lida exis tência das en tida-
des que ma nifestaram apo io à ini ciativa.

Encaminhamento do pro jeto téc nico com pos te-
rior ade quação do mes mo à Nor ma nº 2/98, (fls. 85 à
120).

13. Ao cum prir as exi gências, foi en caminhado o 
“Formulário de Infor mações Téc nicas” – fls 89, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e  de lo -

calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue– se o ro teiro de ve rificação de ins ta-
lação da es tação, constatando-se con formidade com
a Nor ma  nº 2/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11. fo lhas 122 e 123. Na oca sião da so -
licitação do li cenciamento da es tação, a en tidade de -
verá in dicar o nome do fa bricante e o mo delo do
transmissor cer tificado para o Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária de 25,0 W.

15. É o re latório.

IV –  Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Co munitária Martinho Pra do Jú nior;

– qua dro di retivo
Presidente: José Ro berto Fer reira
Vice– pre sidente: Ne usa Apa recida Ca leffi Thim
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Secretário: Ma ria Aparecida Do munigues
Tesoureiro: Alta ir Alves
Pres. do Cons. Com: Dé cio Gon çalves Luiz
– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

Rua Her mínio Cos ta 153 – Dis trito de Mar tinho
Prado Jú ni or, ci dade de Mogi Gu açú, Esta do de São
Paulo;

– co ordenadas ge ográficas
22°17’17” de la titude e 47°07’59” de lon gitude, cor-
respondentes aos da dos dis postos no “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Estação” –  fls. 122 e 123,
bem como “For mulário de Infor mações Téc nicas” –
fls 89 e que se re ferem à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária Martinho Pra do Jú nior, no sen tido de con ce-
der-lhe a Ou torga de Au torização para a ex ploração
do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade
pretendida, dentro das con dições cir cunscritas no
Processo Admi nistrativo nº 53830001846/98, de 26
de agos to de 1998.

Brasília, 12 de mar ço de 2001.– Re lator da con -
clusão Ju rídica, Re lator dá conclusão Téc nica.

De acor do.
A con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga e Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 12 de mar ço de 2001.  – Hamilton Ma -
galhães Mes quita, Coordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 62, DE 2003

(Nº 1.979/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga con cessão
à Fun dação Cul tural “Padre Luiz Bart holo-
meu” para exe cutar ser viço de ra diodifusão
de sons e ima gens na ci dade de Pi rassu-
nunga, Esta do de São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -

creto s/nº, de 15 de ja neiro de 2002, que ou torga con -
cessão à Fun dação Cul tural “Pa dre Luiz Bart holo-
meu” para exe cutar, por quinze anos, sem di reito de
exclusividade, serviço de ra diodifusão de sons e ima -
gens, com fins ex clusivamente edu cativos, na ci dade
de Pi rassununga, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 29, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhado de Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, o ato cons tante do De -
creto de 15 de ja neiro de 2002, que “Ou torga con ces-
são às en tidades que men ciona, para exe cutar ser vi-
ço de ra diodifusão, com fins ex clusivamente edu cati-
vos, e dá ou tras pro vidências”. As en tidades men cio-
nadas são as se guintes.

1 – Fun dação Fundesul, na ci dade de Por to Se -
guro-BA;

2 – Uni versidade Esta dual do Su doeste da Ba -
hia – Uesb, na ci dade de Vi tória da Con quista-BA;

3 – Fun dação Lmfc Edu cativa e Cul tural, na ci -
dade de Três Ma rias-MG;

4 – Fun dação Educativa de Co municações de
Pedreira, na ci dade de Ampa ro-SP;

5 – Fun dação Cul tural “Pa dre Luiz Bart holo-
meu”, na ci dade de Pi russununga-SP; e

6 – Uni santa – Uni versidade San ta Ce cília, na
cidade de São Vi cente-SP.

Brasília, 21de ja neiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 773 EM

Brasília, 5 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Submeto à con sideração de Vossa Exce lência o 

incluso pro jeto de de creto que tra ta da ou torga de
concessão às en tidades aba ixo re lacionadas, para
executar ser viço de ra diodifusão de sons e ima gens,
com fins ex clusivamente edu cativos, nas lo calidades
e uni dades da Fe deração in dicadas:

• Fundação Fundesul, na ci dade de Por to Se guro,
Estado da Ba hia (Pro cesso nº 53000.003602/01);

• Universidade Esta dual do Su doeste da Ba hia –
UESB, na ci dade de Vi tória da Con quista, Esta do da
Bahia (Pro cesso nº 53000.003563/01);

• Fundação Lmfc Edu cativa e Cul tural, na
cidade de Três Ma rias, Esta do de Mi nas Ge rais
(Processo nº 53710.000200/00;

• Fundação Educativa de Comunicações de
Pedreira, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo
(Processo nº 53000.000961/01);
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• Fundação Cultural “Padre Luiz Barteolomeu”,
na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo
(Processo nº 53000.001948/01);

• Unisanta – Universidade Santa Cecília, na
cidade de São Vicente, Estado de São Paulo

(Processo nº 53830.001202/00).
2. De acor do com o ar tigo 14, § 2º, do De cre-

to-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro de 1967, eco nomia do
artigo 13 do Re gulamento de Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, com a re dação que lhe foi dada pelo De -
creto nº 2.108, de 24 de de zembro de 1996, não de-
penderá de edi tal a ou torga para exe cução de serviço
de ra diodifusão com fins ex clusivamente edu cativos.

3. Cum pre res saltar que os pe didos se en contram
devidamente ins truídos, de acor do com a le gislação
aplicável, de monstrando pos suírem as en tidades as
qualificações exi gidas para a exe cução do ser viço.

4. Escla reço que, nos ter mos do § 3° do ar tigo
223 da Cons tituição Fe deral, o ato de ou torga so men-
te pro duzirá efe itos le gais após de liberação do Con -
gresso Na cional, para onde so licito seja en caminha-
do o re ferido ato, acom panhado dos pro cessos cor -
respondentes.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2002

Outorga con cessão às en tidades
que men ciona, para exe cutar serviço de
radiodifusão, com fins ex clusivamente
educativos, e dá ou tras providências.

O Vice-Pre sidente da Re pública, no exer cício do 
cargo de Pre sidente da Re pública, usan do das atri bu-
ições que lhe con ferem os arts. 84, in ciso IV, e 223,
caput, da Cons tituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de
27 de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis posto no
art. 14, § 2º, do De creto-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro
de 1967, e no § 1º do art. 13 do Re gulamento de Ser -
viços de Ra diodifusão, apro vado pelo De creto nº
52.795, de 31 de ou tubro de 1963,

Decreta:
Art. 1º Fica ou torgada con cessão às en tidades

abaixo men cionadas, para exe cutar, pelo pra zo de
quinze anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de
radiodifusão de sons e ima gens, com fins ex clusiva-
mente edu cativos:

I – Fun dacão Fun desul, na ci dade de Por to Se gu-
ro, Esta do da Ba hia (Processo nº 53000.00360/01);

II – Uni versidade Esta dual Do Su doeste Da Ba -
hia – UESB, na ci dade de Vi tória da Con quista, Esta -
do da Ba hia (Pro cesso nº 53000.003568/01);

III – Fun dação Lmfc Edu cativa E Cul tural, na ci -
dade de Três Ma rias, Estado de Mi nas Ge rais (Pro-
cesso nº 53710.000200/00);

IV – Fun dação Educativa de Co municações de
Pedreira, na ci dade de Ampa ro, Esta do de São Pa ulo
(Processo nº 53000.000961/01);

V – Fun dação Cul tural “Pa dre Luiz Bart holomeu”,
na ci dade de Pi rassununga, Esta do de São Pa ulo (Pro-
cesso nº 53000.001948/01);

VI – Uni santa – Uni versidade San ta Ce cília, na
cidade de São Vi cente, Esta do de São Pa ulo (Pro ces-
so nº 53830.001202/00).

Parágrafo úni co. As concessões ora ou torgadas
reger-se-ão pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pe las ou torgadas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição.

Art. 3º Os con tratos de correntes des tas conces-
sões de verão ser as sinados dentro de sessenta dias,
a con tar da data da pu blicação da de liberação de que
trata o art. 2º, sob pena de tor narem-se nu los, de ple-
no di reito, os atos de ou torga.

Art. 4º Este De creto en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.

Brasília, 15 de ja neiro de 2002; 181º da Inde-
pendência e 114º da Re pública. – Marco Ma ciel.

PARECER JURÍDICO Nº 105/ 2001

REFERENCIA: Pro cesso nº 53000.001948/2001

ORIGEM: DMC/SP

INTERESSADA: Fun dação Cul tural “Pa dre Luiz
Bartholomeu”

ASSUNTO: Ou torga de Ser viço de ra diodifusão de
sons ima gens atraves do ca nal 58-E

EMENTA: – Inde pendente de edi tala ou torga para a
execução de serviço de ra diodifusão de sons e ima -
gens em ca rater edu cativo ( te levisão edu cativa);
               – Aten dimento das exi gencias es tabeleci-
das na le gislação de ra diodifusão vi gente

CONCLUSÃO: Pelo re ferimento

I – Dos Fa tos

1. A Fun dação Cul tural “Pa dre Luiz Bart holo-
meu”, ins crita no Ca dastro Na cional da Pes soa Ju rídi-
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ca – CNPJ sob nº 04.475.934/0001-30 (fI. 123), com
sede na ci dade de San ta Cruz das Pal meiras, Esta do
de São Pa ulo, re quer per missão para exe cutar na ci -
dade de Pi rassununga, Esta do de São Pa ulo, Serviço
de Ra diodifusão de Sons e Ima gens em ca ráter edu -
cativo, me diante a uti lização do ca nal 58-E, pre visto
no Pla no Bá sico res pectivo.

2. O es tatuto da en tidade, de vidamente re gistrado
sob nº 105, fls. 128, Li vro A-2, em 31 de maio de 2001,
no Re gistro Ci vil das Pes soas Ju rídicas de San ta Cruz
das Pal meiras, Esta do de São Pa ulo, aten de ple namen-
te os pre ceitos da le gislação em vi gor (fls. 4 a 21).

3. O Con selho De liberativo e a Di retoria da Fun -
dação, cu jos mem bros fo ram ele itos, respectivamen-
te, para man datos por pra zo in determinado e por 2
(dois) anos, per mitida a re eleição, es tão as sim cons ti-
tuídos:

Conselho De liberativo
NOMES CARGOS
PERCIVAL HENRIQUE DOMINGOS        Pre sidente
ELIANA ROSA MARTINELI                           Men bro
LUIZ CARLOSBRAGAGNOLLO                    Men bro
SAMUEL BENTO SILVA                Di retor Pre sidente
ROQUE DIAULAS DE CAMARGO Di retora Admi nis-
trativa e Fi nanceira

II – Do Mé rito

4. A ou torga pelo Go verno Fe deral, de per mis-
são, con cessão e au torização para exe cutar ser viços
de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens, está pre -
vista na Cons tituição Fe deral, em seu ar tigo 21, in ciso
XII, le tra a.

5. É tam bém a Car ta Mag na, em seu ar tigo 223,
que atri bui ao Po der Exe cutivo, com petência para ou -
torgar permissão, con cessão e au torização para o re -
ferido ser viço, ao mesmo tem po em que con diciona a
eficácia cor respondente à de liberação do Con gresso
Nacional.

6. O Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifu-
são, apro vado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu ar tigo 13, com a re dação que lhe
foi dada pelo De creto nº 2.108, de 24 de de zembro de
1996, pu blicado no Diário Ofi cial da União de 26
subseqüente, dis pensa a pu blicação de edi tal para
outorga de ser viço de ra diodifusão com fins ex clusi-
vamente edu cativos.

“Art. 13 ..................................................

§ 1º É dis pensável a li citação para exe -
cução de serviços de ra diodifusão com fins
exclusivamente edu cativos”.

7. A do cumentação ins trutória re lativa à Fun da-
ção en contra-se em or dem, va lendo res saltar que, em 
face do dis posto no ar tigo 21 da Lei nº 9.637, de 15 de 
maio de 1998, por meio da qual foi ex tinta a Fun dação
Roquette Pin to, a en tidade apre sentou de claração se
comprometendo a cum prir as obri gações cons tantes
da Por taria Inter ministerial nº 651, de 15 de abril de
1999, bem como as exi gências cons tantes da le gisla-
ção es pecífica de ra diodifusão (fls. 31).

8. O de ferimento da ou torga pre tendida não im -
plicará em re lação aos di retores, des cumprimento
dos li mites fi xados pelo Decreto-Lei nº 236/67, con for-
me de claração jun tada aos pre sentes au tos (fls.
37/38).

9. Cum pre sa lientar que, ape sar de não ser obri -
gatória a existência ex pressa de um Con selho de Pro -
gramação no cor po do es tatuto da en tidade, nos ter -
mos do Me morando nº 345/99 – DOUL, de 6 de ou tu-
bro de 1999, re ferido Con selho está pre visto no es ta-
tuto da Fun dação Cultural “Pa dre Luiz Bart holomeu”,
mais pre cisamente nos ar tigos 21 e se guintes (fls.
14/15).

10. Não há obri gação da re querente para com a
Taxa de Fis calização das Te lecomunicações –
FISTEL, uma vez que a mes ma não pos sui ou torga
para exe cutar qual quer ser viço de te lecomunicações.

Conclusão

Estando o pro cesso ins truído em con formidade
com os dis positivos le gais que re gem a ma téria, con-
cluo pelo de ferimento do pe dido, su gerindo, em de-
corrência que os au tos se jam en caminhados à Se cre-
taria de Serviços de Ra diodifusão do Mi nistério das
Comunicações para pros seguimento.

É o pa recer.
Setor Ju rídico, 24-8-2001. – Taís Pa chelli,

Assistente Ju rídica.

1) De acor do.

São Pa ulo, 27-8-2001. – Lydio Mal vezzi, Chefe
de Ser viço.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 63, DE 2003

(Nº 1.981/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Be neficente e Cul tural Co munitária
de Bra silândia de Mi nas – ASBCBRAS a
executar ser viço de ra diodifusão co muni-
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tária na ci dade de Bra silândia de Mi nas,
Estado de Mi nas Ge rais.

    O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 111, de 6 de mar ço de 2001, que au toriza a
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária de
Brasilândia de Mi nas – ASBCBRAS, a exe cutar, por
três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de Bra silândia de
Minas, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 40,  DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 636, de 5 de ou tubro de 2000 –
Associação Co munitária Cul tural e Fol clórica de Mar -
celândia, na ci dade de Mar celândia-MT;

2 – Por taria nº 111, de 6 de mar ço de 2001 –
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária de
Brasilândia de Mi nas – ASBCBRAS, na ci dade de
Brasilândia de Mi nas-MG; e

3 – Por taria nº 678, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Ra diodifusão Dom
Olhou Mot ta, na ci dade de Cam panha-MG.

Brasília, 24 de ja neiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 150 EM

Brasília, 26 de mar ço de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade de nominada Asso ciação Be neficente
e Cul tural Co munitária de Brasilândia de Mi nas –
ASBCBRAS, com sede na ci dade de Bra silândia de
Minas, Esta do de Mi nas Ge rais, ex plore o ser viço de
radiodifusão co munitária, em con formidade com o ca-
put do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe vereiro de 1998.

2. Re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser -

viço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de
apoio da co munidade, numa de monstração de re-
ceptividade da fi losofia de cri ação des se bra ço da
radiodifusão, de ma neira a in centivar o de senvolvi-
mento e a se dimentação da cul tura ge ral das lo cali-
dades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sas Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, também, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to-
dos os seg mentos, es to dos es ses nú cleos po pulacio-
nais.

4. So bre o caso cm es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da ori gem, nos au tos do Processo
Administrativo nº 53710.000584/99, que ata faço
acompanhar, com a fi nalidade de sub sidiar os tra ba-
lhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos cons tituci-
onais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do
presente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais
somente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 111, DE 6 DE MARÇO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.815, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis te o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.000684/99, re solve:

Art. 1º Au torizar a Associação Be neficente e
Cultural Co munitária de Bra silândia de Mi nas –
ASBCBRAS, com sede na Rua Pro fessor José Eva -
risto, s/nº – Pla nalto, na ci dade de Bra silândia de Mi -
nas, Esta do de Mi nas Ge rais, a executar ser viço de
radiodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1996, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 16°59’51”S e lon gitude em
48°00’50” W, uti lizando a fre qüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
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de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na date de
sua pu blicação. – Pi menta da Ve iga, Mi nistro de
Estado das Co municações.

RELATÓRIO Nº 0105/2000-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53710000584/99, de
29-4-99

OBJETO:Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitário.

INTERESSADO: Asso ciação Be neficente e Cul tural
Comunitária de Bra silândia de Mi nas, Esta do de Mi -
nas Ge rais.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Be neficente e Cul tural Co muni-
tária de Bra silândia de Mi nas, inscrita no CGC/MF ou
CNPJ sob o nú mero 03.091.239/0001-02, no Esta do
de Mi nas Ge rais, com sede na Rua João Alves 100 –
Planalto, ci dade de Bra silândía de Mi nas, di rigiu-se
ao Se nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por 
meio de re querimento da tado de 22 de abril de 1999,
subscrito por re presentante le gal, de monstrando in te-
resse na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co -
munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9 de se tembro de 1999, Se ção 3, que con templa o lo -
gradouro onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-

ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e comprovantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal de 

instalação do sis tema ir radiante, e res pectivas co ordena-
das ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como de claração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 5 a 233, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Rua João Alves nº 100 –
Planalto, na ci dade de Bra silândia de Mi nas, Esta do
de Mi nas Ge rais, de co ordenadas ge ográficas em
16º59’51”S de la titude e 46º00’50”W de lon gitude,
tendo sido con siderado para efe ito de aná lise o dis -
posto na plan ta de ar ruamento com co ordenadas em
16º59’01”S de la titude e 46º00’50”S de lon gitude,
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consoante aos da dos cons tantes do Aviso pu blicado
no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 78 a 81, de nominado de “Ro tei-
ro de Aná lise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -
dereço pro posto para ins talação da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 
sistema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para a apre senta-
ção de do cumentos dis postos no su bitem 6.7 in ciso X
da Nor ma 2/98, efe tivação de ne cessária al teração
estatutária, bem como apre sentação do Pro jeto Téc -
nico, (fls. 88 a 233).

13. Ao cum prir as exi gências, foi en caminhado o 
“Formulário de Infor mações Téc nicas” – fls 117, fir -
mado pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re su-
midas as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;

– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -
calização do trans missor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o ro teiro de ve rificação de ins tala-
ção da es tação, cons tatando-se con formidade com a
Norma 2/98, em es pecial as exi gências ins critas em
seu item 6.11. Fo lhas 122 e 123.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-

viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Be neficente e Cul tural Co munitária

de Bra silândia de Mi nas,

Quadro di retivo
Presidentee: Valdeci da Cos ta Ma dureira
Vice-presidente: Val dir Te odoro da Sil va
1ª Se cretária: Ma ria das Mer cês Assis Car doso
2º Se cretário:  Se bastião Mar tina Fro es
1º Te soureiro: Da rio Noz da Cos ta
2º Te soureiro: Elvi ra Apa recida Men des Mi randa

– localização do transmissor, sistema ir radiante
e es túdio

Rua Pro fessor José Eva risto s/nº – Pla nalto, ci -
dade de Bra silândia de Mi nas, Esta do de Mi nas Ge ra-
is;
– Coordenadas ge ográficas

16º59’51” de la titude e 46º00’50” de lon gitude,
correspondentes aos da dos dis postos no “Ro teiro de
Análise de Insta lação da Esta ção” – fls. 122 e 123,
bem como “For mulário de Infor mações Técnicas” – fls 
117 e que se re ferem à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Be nefi-
cente e Cul tural Co munitária de Bra silândía de Mi-
nas, no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au to-
rização para a ex ploração do serviço de ra diodifu-
são co munitária, na lo calidade pre tendida, den tro
das con dições cir cunscritas no Pro cesso Admi nis-
trativo nº 53710000584/99, de 2 de se tembro de
1998.

Brasília, 28 de no vembro de 2000. – Re lator da
conclusão Ju rídica – Re lator da con clusão Téc nica

De acor do.

À con sideração do Se nhor Di retor do
Departamento de Ou torga e Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 29 de no vembro de 2000. – Hamilton
de Ma galhães Mes quita, Coordenador Ge ral

(À Co missão de Edu cação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 64, DE 2003

(Nº 1.982/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Fun da-
ção Anto nino Sil veira Reis a exe cutar
serviço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Te resina, Esta do do Pi auí.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 666, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Fun dação Anto nino Sil veira Reis a exe cutar, por
três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra -
diodifusão co munitária na ci dade de Te resina, Estado
do Pi auí.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 55, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 656, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Bar ro Alto – GO, na ci -
dade de Bar ro Alto – GO;

2 – Por taria nº 661, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Lar Co munitário, na ci dade de Po ções – 
BA;

3 – Por taria nº 665, de 14 de no vembro de 2001
– Rá dio Co munitária Ante na Jo vem FM, na ci dade de
Trajano de Mo raes – RJ;

4 – Por taria nº 666, de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Anto nio Sil veira Reis, na ci dade de Te re-
sina – PI;

5 – Por taria nº 667, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Uni dos para Co municação de Pi nheiro,
na ci dade de Pi nheiros –ES;

6 – Por taria nº 680, de 14 de no vembro de 2001
– So ciedade Car navalesca 25 Ho ras, na ci dade de
Boa Vis ta das Mis sões –RS;

7 – Por taria nº 681, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Be neficente e Cul tural de Ilha Com pri-
da, na ci dade de Ilha Com prida – SP;

8 – Por taria nº 682, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Pró Ci dadania e Cultura de 
Paracuru – ACOMCULT, na ci dade de Pa racuru – CE;

9 – Por taria nº 683, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Pal maciana da Co munidade Sede –
ASPACS, na ci dade de Pal mácia – CE; e

10 – Por taria nº 685, de 14 de no vembro de
2001 – Asso ciação Bon jesuense Co munitária de Ra -
diodifusão, na ci dade de Bom Je sus do Ga lho – MG.

Brasília, 31 de ja neiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 793 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Fun dação Anto nino Sil veira Reis, na
cidade de Te resina, Esta do do Pi auí, ex plore o ser vi-
ço de ra diodifusão co munitária, em con formidade
com o caput do art. 223, da Cons tituição, e a Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o
serviço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de
apoio da co munidade, numa de monstração de re-
ceptividade da fi losofia de criação des se bra ço da
radiodifusão, de ma neira a in centivar o de senvolvi-
mento e a se dimentação da cul tura ge ral das lo cali-
dades postulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini -
ciativa co mandada por Vos sa Exce lência, es sas
ações per mitem que as en tidades tra balhem em
conjunto com a co munidade, au xiliando não só no
processo edu cacional, so cial e cul tural, mas, tam-
bém, ser vem de elo à in tegração de in formações
benéficas em to dos os se guimentos, e a to dos es-
ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53760.000713/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.
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Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 666, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53760.000713/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Fun dação Anto nino Sil veira
Reis, com sede na Rua do Re fugio, nº 7.300 – Ci dade
Jardim, na ci dade de Te resina, Esta do do Pi auí, a
executar ser viço de ra diodifusão co munitária, pelo
prazo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 05°00’54”S e lon gi tude em
42°46’23”W, utilizando a fre qüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.  – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 362/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.760.000.713/98 de
17-12-1998.

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Fun dação Anto nino Sil veira Reis,
localidade de Te resina, Esta do do Pi auí.

I – Intro dução

1. A Fun dação Anto nio Sil veira Reis, ins crita no
CNPJ sob o nú mero 02.513.353/0001-10, Esta do do
Piauí, com sede na Rua do Re fúgio, nº 7.300, Ba irro
Cidade Jar dim, ci dade de Te resina, di rigiu-se ao Se -
nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por meio
de re querimento da tado de 17-12-1998 e, pos terior-
mente, da tado de 24-4-2001, subs crito por re presen-
tante le gal, de monstrando in teresse na ex ploração do 
Serviço de Ra diodifusão Co munitária, na lo calidade
que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9-4-2001, Se ção 3, que con templa a lo calidade onde
pretende ins talar o seu trans missor, as sim como o
sistema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
do ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apresentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 02/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma nº 02/98), está con tida nos au tos, cor responden-
do ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e comprovantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e respectivas co -
ordenadas ge ográficas;
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– in formações com plementares de di rigentes
da en tidade, como de claração de re sidência e de-
claração de fiel cum primento às nor mas, re colhi-
mento da taxa de ca dastro e có pias de do cumentos
pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 03 a 171 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

– in formações téc nicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em
sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua do Re fúgio, nº 7300,
Bairro Ci dade Jar dim, Ci dade de Te resina, Esta do do
Piauí, de co ordenadas ge ográficas em 05°00’54”S de 
latitude e 42°46’23”W de lon gitude, con soantes aos
dados cons tantes no avi so no D.O.U. de 9-4-2001,
Seção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 39, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e con clusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

da do cumentação elen cada no su bitem 6.7, in cisos I,
II, III, V, e VIII da Nor ma 02/98, al teração es tatutária,
cópia do CNPJ da Enti dade, com provação de vá lida
existência das en tidades que manifestaram apo io à
iniciativa da re querente, de claração do en dereço da
sede da en tidade, plan ta de ar ruamento, bem como
do su bitem 6.11 (Pro jeto Téc nico) da Nor ma 02/98
(fls. 42 a 171).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 50, fir mado
pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumidas
as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;

– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -
calização do transmissor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 172 e 173.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
radiodifusão, a quem cabe a con dução dos trabalhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acordo com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Fundação Anto nio Sil veira Reis

– Qu adro Di retivo

director Pre sidente: Ma ria Ma rilée p. de Sou sa Sil veira
Vice-Presidente: ma ria Ivo neide Fa rias Ara ujo
Dir. Admi nistrativo: Alda Ma ria da Sil va Cu nha
Dir.Adm.Adj: Pa tricio Gu ilherme Alves de Sou sa
Dir.Patrimônio:  José Ma ria de Sou sa
Dir.Pat.Adjunto: Edil berto Sil va Lo pes
Dir.Financeiro: Otávio Ro drigues de Sousa
Dir.Fin.Adjunto: Antô nio Arcan jo de Ara újo Fi lho

– lo calização do trans missor, sis tema ra diante e
estúdio

Rua Re fúgio, nº 7.300, Ba irro Ci dade Jar dim, Ci-
dade de Te resina, Esta do do Pi auí;
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– co ordenadas ge ográficas
05°00’54”S de la titude e 42°46’23”W de lon gitu-

de, cor respondentes aos da dos constantes no “For -
mulário de lnfor mações Técnicas”, fl. 50 e “Ro teiro de
Análise de lnsta lação da Estação de RADCOM”, fls.
172 e 173, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Fun dação Antonio
Silveira Reis, no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga
de Au torização para a ex ploração do ser viço de ra dio-
difusão co munitária, na lo calidade pre tendida, den tro
das con dições cir cunscritas no Pro cesso Admi nistra-
tivo nº 53.760.000.713/98 de 17-12-1998.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 16 de ou tubro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Coordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 65, DE 2003.

(Nº 1.983/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Pal maciana Da Co munidade Sede –
ASPACS a exe cutar ser viço de ra diodifu-
são co munitária na ci dade de Pal mácia,
Estado do Ce ará.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 683, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Pal maciana da Co munidade Sede –
ASPACS a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Pal mácia, Esta do do Ce ara.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 55, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto á apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para

executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 656, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Bar ro Alto – GO, na ci -
dade de Bar ro Alto – GO;

2 – Por taria nº 661, de 14 de no vem bro de 2001 –
Associação Lar Co munitário, na ci dade de Po ções – BA

3 – Por taria nº 665, de 14 de no vembro de 2001
– Rá dio Co munitária Ante na Jo vem FM, na ci dade de
Trajano de Mo raes – RJ;

4 – Por taria nº 666, de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Anto nio Sil veira Reis, na ci dade de Te re-
sina – PI;

5 – Por taria nº 667, de 14 de no vembro de 2001 
– Asso ciação Uni dos para Co municação de Pi nheiro,
na ci dade de Pi nheiros-ES;

6 – Por taria nº 680, de 14 de no vembro de 2001 
– So ciedade Car navalesca 25 Ho ras, na ci dade de
Boa Vis ta das Mis sões-RS;

7 – Por taria nº 681, de 14 de no vembro de 2001 
– Asso ciação Be neficente e Cul tural de Ilha Com pri-
da, na ci dade de Ilha Com prida –SP;

8 – Por taria nº 682, de 14 de no vembro de 2001 
– Asso ciação Co munitária Pró Ci dadania e Cultura de 
Paracuru – ACOMCULT, na ci dade de Pa racuru-CE;

9 – Por taria nº 683, de 14 de no vembro de 2001 
– Asso ciação Pal maciana da Co munidade Sede –
ASPACS, na ci dade de Pal mácia-CE; e

10 – Por taria nº 685, de 14 de no vembro de
2001  – Asso ciação Bon jesuense Co munitária de Ra -
diodifusão, na ci dade de Bom Je sus do Ga lho-MG.

Brasília, 31 de ja neiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 808 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou tor-

ga de au torização e res pectiva do cumentação para que 
a en tidade Asso ciação Palmaciana da Co munidade
Sede – ASPACS, na ci dade de Pal mácia, Esta do do
Ceará, ex plore o ser viço de ra diodifusão co munitária,
em con formidade com o caput do art. 223 da Cons titui-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da
comunidade, numa de monstração de re ceptividade da 
filosofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de
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maneira a in centivar o de senvolvimento e a se dimen-
tação da cul tura ge ral das lo calidades postulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ci-
ativa co mandada por Vos sa Exce lência, es sas
ações per mitem que as en tidades tra balhem em
conjunto com a co munidade, au xiliando não só no
processo edu cacional, so cial e cul tural mas, tam-
bém, ser vem de elo à in tegração de in formações be -
néficas em to dos os seg mentos, e a to dos es ses nú -
cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53650.002580/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 683, DE 14 DE NOVEMBRO 
DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53650.002580/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Pal maciana da
Comunidade Sede – ASPACS, com sede na Rua José 
Policarpo, nº 406 – Cen tro, na ci dade de Pal mácia,
Estado do Ce ará, a exe cutar serviço de ra di odifusão
comunitária, pelo pra zo de três nos, sem di reito de ex -
clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 04°08’57”S e lon gi tude em
38°50’44”W, utilizando a fre qüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me ses a
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 352/2001 – DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Processo nº 53.650.002.580/98 de
11-11-2000.

OBJETIVOS : Re querimento de otor ga de au toriza-
ção para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão
Comnitária.

INTERESSADO: Asso ciação Pal maciana da Co mu-
nidade Sede – ASPACS, lo calidade de Pal mácia,
Estado do Ce ará.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Pal maciana da Co munidade
Sede – ASPACS, ins crita no CNPJ sob o nú mero
02.598.748/0001-63, Esta do do Ce ará, com sede na
Rua José Po licarpo, no 406, Cen tro, Ci dade de Pal -
mácia, di rigiu-se ao Sr. Mi nistro de Esta do das Co mu-
nicações, por meio de re querimento da tado de
10.-11-1998 e, pos teriormente, da tado de 14-4-1999,
subscrito por re presentante le gal, de monstrando in te-
resse na ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co -
munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU,
de 18-3-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade
onde pre tende ins talar o seu trans missor, as sim como 
o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
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serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;

– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;

– de clarações e com provantes re lativos a res -
ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais per ti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal de 

instalação do sis tema ir radiante, e res pectivas co ordena-
das ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 5 a 120 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a um km,
com cen tro lo calizado na Rua José Po licarpo, nº 406,
Centro, Ci dade de Pal mácia, Esta do do Ce ará, de co -
ordenadas ge ográficas em 04°09’01”S de la titude e
38°50’47”W de lon gitude, con soantes aos da dos
constantes no avi so no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lha 70, de nominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”. Posteriormente, fo ram
indicadas no vas co ordenadas ge ográficas e o real en -
dereço, que após ana lisados, fo ram aceitos pelo
Engenheiro Res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -
dereço pro posto para ins talação da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 
sistema ir radiante;

– ou tros da dos e conclusão.

12. Se guiram-se di ligências para apre sentação da
documentação elencada no su bitem 6.7 in cisos II, III, IV,
V, e VIII da Nor ma nº 2/98, al terações es tatutárias, de cla-
ração do en dereço da sede da Enti dade, bem como do
subitem 6.11, (Pro jeto Téc nico) e ade quação do mes mo
à Nor ma nº 2/98 (fls. 73 a 120).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 76, fir mado
pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumidas
as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;

– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo cali-
zação do trans missor, sis tema ir radiante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 99 e 100.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:
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– nome
Associação Pal maciana da Co munidade Sede –
Aspacs.

Quadro di retivo
Presidente: Luiz Mar condes Pe reira Bar bosa
Vice-Presidente: Antô nio Cláu dio Mota Mar tins
1º Se cretário: Francisco Pa ulo Cam pos Lima
2º Se cretário: Francisco de Fre itas Lourenço
Diretor Fi nanceiro: Ildefonso Neto Cam pos Ara ujo
Dire. Rel. Pú blicas: Pa ulo Ta deu Sampario de Oli veira

– lo calização do trans missõr, sis tema ir radiate e
estúdio

Rua José Po licarpo, n 410, Cen tro, Ci dade de
Palmácia, Esta do do Ce ará;

– co ordenadas ge ográficas
04° 081 57” S de la titude e 38° 50’ 44” W de lon -

gitude, cor respondentes aos da dos cons tantes no
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 76 e !Ro tei-
ro de Aná lise de Insta lação da Estação de Rad Com”,
fls. 99 e 100, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de ferimento
do pe dido for mulado pela Asso ciação Pal maciana da
Comunidade Sede – ASPACS, no sen tido de con ce-
der-lhe a ou torga de au torização para a ex ploração do
serviço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade pre-
tendida, den tro das con dições cir cunscritas no Processo
Administrativo nº 53.650.002.580/98, de 11-11-2000.

Brasília, 5 de ou tubro de 2001. 

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 11 de ou tubro de 2001. – Ha milton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador-Geral.

(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 66, DE 2003

(Nº 1.918/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Fa mília de Vi radouro a
executar ser viço de ra diodifusão co muni-
tária na ci dade de Vi radouro, Estado de
São Pa ulo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 765, de 6 de de zembro de 2001, que au toriza

a Asso ciação Co munitária Fa mília de Vi radouro a
executar, por três anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade de Vi -
radouro, Esta do de São Pa ulo.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 119, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 758, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação de Rá dio Co munitária de Po cinhos, na ci -
dade de Po cinhos-PB;

2 – Por taria nº 759, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão Edu cativa
de Bi quinhas, na ci dade de Bi quinhas-MG;

3 – Por taria nº 760, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Cul tural Edu cativa e Re creativa Ja cui-
pense – Rá dio Co munitária Ri achão FM (ACERJ –
RCR), na ci dade de Ri achão do Ja cuípe-BA;

4 – Por taria nº 761, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária Serrana de Ra diodifusão, na 
cidade de Ser ro-MG;

5 – Por taria nº 763, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária Co municação e Ação So ci-
al, na ci dade de So ledade-PB;

6 – Por taria nº 764, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária do Ba irro dos Fun cionários – 
Fruta de Le ite/MG, na ci dade de Fru ta de Le ite-MG;

7 – Por taria nº 765, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária Fa mília de Vi radouro, na ci -
dade de Vi radouro-SP;

8 – Por taria nº 766, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação de Mo radores Co munidade Cris talinen-
se, na ci dade de Cris talina-GO;

9 – Por taria nº 767, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária So ledadense, na ci dade de
Soledade de Mi nas-MG;

10 – Por taria nº 768, de 6 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Cul tural e Artís tica Fo lha
do Bo queirão, na ci dade de Cu ritiba-PR; e

11 – Por taria nº 769, de 6 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Ma ter Dei de Pi raju, na ci -
dade de Pi raju-SP.

Brasília, 22 de fe vereiro de 2002. – Marco
Antonio Ma ciel.
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MC Nº 59 EM

Brasília, 25 de ja neiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Co munitária Fa mília de
Viradouro, na ci dade de Vi radouro, Esta do de São Pa -
ulo, ex plore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Cons titui-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en ti dade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de apoio
da co munidade, numa de monstração de re ceptivida-
de da fi losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifu-
são, de ma neira a in centivar o de senvolvimento e a
sedimentação da cul tura ge ral das lo calidades pos tu-
lantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, ser vem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Pro cesso Admi nistrativo
nº 53830.002027/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu ca-
cionais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do 
presente pro cesso, pas sará a pro duzir efe itos le ga-
is so mente após de liberação do Con gresso Na cio-
nal, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe -
deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 765, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53830.002027/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária Fa -
mília de Vi radouro, com sede na Rua José Bo nifácio,

nº 03 – Cen tro, na ci dade de Vi radouro, Esta do de
São Pa ulo, a executar ser viço de ra diodifusão co mu-
nitária, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clu-
sividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüen-
tes, seus re gulamentos e nor mas com plementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com
o sis tema ir radiante lo ca lizado nas co ordenadas ge -
ográficas com la titude em 20°52’21”S e lon gitude
em 48°17’51”W, uti lizando a fre qüência de
105,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le ga-
is após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a
entidade ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de
seis me ses a contar da data de pu blicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 442/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.830.002.027/98 de 8 
de se tembro de 1998

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Serviço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária Fa mília
de Vi radouro, na lo calidade de Vi radouro/SP.

I – Intro dução

1. Asso ciação Co munitária Fa mília de Vi radou-
ro, ins crito no CGC sob o nú mero
02.505.960/0001-39, no Esta do de São Pa ulo, com
sede na Rua José Bo nifácio, nº 03, Cen tro, ci dade de
Viradouro, SP, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta -
do das Co municações, por meio de re querimento da -
tado de 4 de se tembro de 1998, subs crito por re pre-
sentante le gal, de monstrando in teresse na ex plora-
ção do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo cali-
dade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con templa o lo -
gradouro onde pre tende ins talar o seu trans missor,
assim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
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são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 01, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, com ple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, juntando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor-
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e ele ição de di rigentes;
– de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como declaração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 1 a 247, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo calizado na Rua José Bo nifácio, nº 3,
Centro, Ci dade de Vi radouro, Esta do de São Pa ulo,
de co ordenadas ge ográficas em 20°52’21”S de la titu-
de e 48°17’51”W de lon gitude, con soante os da dos
constantes no aviso no DOU de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 246, de nominado de “Ro teiro de 
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, ins truções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le van tamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para al teração es -

tatutária e apre sentação do su bitem 6.7, in ciso I e II
da Nor ma nº 2/98. Di ante da re gularidade téc ni-
co-jurídico dos pro cessos re ferentes as in teressa-
das na lo calidade e em ob servância ao dis posto no
subitem 6.10.1 da Nor ma nº 2/98, foi en caminhado
ofício para que se es tabelecesse uma as sociação
entre as re querentes. Ocor re que, fren te ao si lêncio
das en tidades e considerando o de cur so do pra zo
concedido, uti lizou-se o cri tério de se leção apon to-
ada no su bitem 6.10.2 da Nor ma nº 2/98, do qual
constatou-se que a re querente con ta com um ma ior
número de ma nifestações em apoio que a sua con -
corrente. Em de corrência de tal fato, a en tidade foi
selecionada. Sen do ofi ciada para en caminhar o su -
bitem 6.11, (Pro jeto Téc nico) da Nor ma nº 2/98, (fls. 
213, 232 e 248).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Técnicas”, fls. 260, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde es tão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  25 04501    183ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     183ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -
calização do trans missor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Esta ção, constatando-se con formidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 269 e 270.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão combatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu requerimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome:
 Asso ciação Co munitária Fa mília de Vi radouro

– qua dro di retivo:
Presidente: Áu rea Ma ria Za charias Pi ana
Vice-Presidente : Pa ulo Ca milo Gu iselini
Secretário:  Sô nia ma ria de Sil veira
Tesoureiro:  José Carlos Pinhone
Director de Patrimônio: Sônia Aparecida Camilo Veiga

– lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio

Rua José Bo nifácio, nº 3, Cen tro, Ci dade de Vi -
radouro, Esta do de São Pa ulo

– co ordenadas ge ográficas
20°52’21”S de la titude e 48°17’51”W de lon gitude,

correspondentes aos da dos constantes no “For mulário
de Infor mações Téc nicas”, fls. 260, e “Ro teiro de Aná li-
se de Insta lação da Estação de RADCOM”, fls. 269 e
270, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária Fa mília de Vi radouro, no sen tido de con ce-
der-lhe a Ou torga de Au torização para a ex ploração

do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade
pretendida, den tro das con dições cir cunscritas no
Processo Admi nistrativo nº 53.830.002.027/98, de 8
de se tembro de 1.998.

Brasília, 21 de no vembro de 2.001. – Erica
Alves Dias, Re lator da con clusão Ju rídica; – Regina
Aparecida Mon teiro, Re lator da con clusão Téc nica.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 23 de no vembro de 2001. – Hamilton
de Ma galhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 67, DE 2003

(Nº 1.984/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso cia-
ção Co munitária De senvolvimento Artís ti-
co cul tural Infor mativo e So cial de Mi ras-
sol D’Oeste a exe cutar serviço de ra diodi-
fusão co munitária na ci dade de Mi rassol
D’Oeste, es tado de mato gros so.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-

taria nº 669, de 14 de no vembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária De senvolvimento Artís tico
Cultural Infor mativo e So cial de Mi rassol D’Oeste a
executar, por três anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade de Mi -
rassol D’Oeste, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 93, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49. in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vos sas Excelências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 655, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Cul tural Mel gassense, na ci dade de Ba -
rão de Mel gaço-MT:

2 – Por taria nº 657, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária dos Mo radores dos Ba irros
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Teixeirinha e Cen tro de Te ixeira de Fre itas. na ci dade
de Te ixeira de Fre itas-BA;

3 – Por taria nº 659, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Cul tural Co munitária Ciên cia de Aná po-
lis, na ci dade de Aná polis-GO;

4 – Por taria nº 660. de 14 de no vembro de 2001
– Abri go Luz do Ama nhã, na ci dade de Ita jaí-SC;

5 – Por taria nº 662, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Alter nativa, na ci dade de
ltamaraju-BA:

6 – Por taria nº 663. de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Pe. Lino Beal, na ci dade de Pe rana-
city-PR;

7 – Por taria nº 664. de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Assis tencial Rio de Con tas, na ci dade
de Je quié-BA:

8 – Por taria nº 668. de 14 de no vembro de 2001
– Fun dação Edu cativa João Pa ulo II de Pi rassunun-
ga-SP. na ci dade de Pi rassununga-SP;

9 – Por taria nº 669, de 14 de no vembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de De senvolvimento Artís -
tico Cul tural Infor mativo e So cial de Mi rassol D’Oeste,
na ci dade de Mi rassol D’Oeste-MT;

10 – Por taria nº 670, de 14 de no vembro de
2001 – Cen tro So cial Pi edadense de Co municação,
na ci dade de Pi edade dos Ge rais-MG; e

11 – Por taria nº 684, de 14 de no vembro de
2001 – Asso ciação Cul tural Co munitária Jo anopolen-
se. na ci dade de Jo anópolis-SP.

Brasília, 14 de fe vereiro de 2002. – Fernando
Henrique Car doso.

MC Nº 796 EM

Brasília, 12 de de zembro de 2001

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de

outorga de au torização e res pectiva do cumentação
para que a en tidade Asso ciação Co munitária De sen-
volvimento Artís tico Cul tural Infor mativo e So cial de
Mirassol D’Oeste, na ci dade de Mi rassol D’Oeste,
Estado de Mato Gros so. ex plore o ser viço de ra diodi-
fusão co munitária, em con formidade com o caput do
art. 2.23, da Cons tituição e a Lei nº 9.612. de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o
serviço, cuja do cumentação in clui ma nifestação de
apoio da co munidade, numa de monstração de re-
ceptividade da fi losofia de cri ação desse bra ço da
radiodifusão, de ma neira a in centivar o de senvolvi-

mento e a se dimentação da cul tura ge ral das lo cali-
dades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades trabalhem em conjunto
com a co munidade. au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, também, ser vem
de elo  in tegração de in formações be néficas em to dos
os seg mentos. e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada. cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53690.001239/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente,  – Pimenta da Ve iga, Mi nis-
tro de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 669, 
 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº53690.001239/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária De -
senvolvimento Artís tico Cul tural Informativo e So cial
de Mi rassol D’Oeste, com sede na Rua Ma ria dos
Anjos Bra ga. Nº 770-B – Cen tro, na ci dade de Mi ras-
sol D’Oeste, Esta do de Mato Gros so, a executar ser -
viço de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de três
anos, sem di reito de ex clusividade.

Art.2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 15°40’25”S e Lon gitude em
58°05’57”W, uti lizando a fre qüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le ga-
is após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a
entidade ini ciar a exe cução do ser viço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu blicação do ato
de de liberação:

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.  – Pimenta da Ve iga.
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RELATÓRIO Nº 346/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.690.001.239/98 de
23-11-1998

OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Asso ciação Co munitária De senvol-
vimento Artís tico Cul tural Informativo e So cial de Mi -
rassol D’Oeste (Asso ciação Rá dio Co munitária 14
de Maio de Mi rassol D’Oeste – MT), lo calidade de
Mirassol D’Oeste, Esta do do Mato Gros so.

I – Intro dução

1. A Asso ciação Co munitária De senvolvimento
Artístico Cul tural Informativo e So cial de Mi rassol
D’Oeste – (Asso ciação Rá dio Co munitária 14 de Maio 
de Mi rassol D’Oeste – MI), ins crita no CNPJ sob o nú -
mero 02.839.951/0001-84, Esta do do Mato Gros so,
com sede na Rua Ma ria dos Anjos Bra ga, nº 770-B,
Centro, Ci dade de Mi rassol D’Oeste, di rigiu-se ao Se -
nhor Mi nistro de Esta do das Co municações, por meio
de re querimento da tado de 17-11-1998 e, pos terior-
mente, da tado de 29-4-1999, subs crito por re presen-
tante le gal, de monstrando in teresse na ex ploração do 
Serviço de Ra diodifusão Co munitária, na lo calidade
que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9-9-1999, Se ção 3, que con templa a lo calidade onde
pretende ins talar o seu trans missor, as sim como o
sistema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, consubstanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o

Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e comprovantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e respectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como de claração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 5 a 133 dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• informações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em

sua pe tição que os equi pamentos se riam ins talados
em área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km,
com cen tro lo calizado na Rua Ma ria dos Anjos Bra ga,
nº 770-D, Cen tro, Ci dade de Mi rassol D’Oeste, Esta -
do do Mato Gros so, de co ordenadas ge ográficas em
11°11’09”S de la titude e 54°56’51”W de lon gitude, re -
tificadas em 15°40’25”S de la titude e 58°05’57”W de
longitude, con soantes os da dos cons tantes no avi so
no DOU de 9-9-1999, Se ção 03.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra que 
as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam ser
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mantidas, pelo que se de preende da me mória do do cu-
mento de fo lha 102, de nominado de “Ro teiro de Aná lise
Técnica de Rad Com”. Pos teriormente, foi in dicado o
real en dereço do sis tema ir radiante que, após ana lisa-
do, foi ace ito pelo en genheiro res ponsável.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 

sistema ir radiante;
– ou tros da dos e con clusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação

da do cumentação elen cada no su bitem 6.7, in cisos I,
II, e VII da Nor ma nº 2/98, al terações es tatutárias, de -
claração do en dereço da sede da Enti dade, de clara-
ção de acor do com o su bitem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1
da Nor ma nº 2/98, bem como do su bitem 6.11, (Pro je-
to Téc nico) da re ferida Nor ma nº 2/98 (fls. 207 a 133).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fl. 123, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;
– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo -

calização do trans missor, sis tema ir radiante e es tú-
dio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Esta ção, constatando-se con formidade com
a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 134 e 135.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple -
ito, se guindo-se in formações bá sicas so bre a en ti-
dade:

– nome
Associação Co munitária De senvolvimento Artís tico
Cultural Infor mativo e So cial de Mi rassol D’Oeste
(Associação Rá dio Co munitária 14 de Maio de Mi -
rassol D’Oeste – MT).

Quadro di retivo
Presidente: Aristides Jo aquim da Cruz
Vice-Presidente: Walter Do miningues do Ama ral
Secretário: Anto nio Carlos Sil va Luz
Tesoureira: Glenda Ro lemberg Sil va de Alme ida

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio

Rua Ma ria dos Anjos Bra ga, nº 700 B, Cen tro,
Cidade de Mi rassol D’Oeste, Esta do do Mato Gros so;

– co ordenadas ge ográficas
15°40’25”S de la titude e 58°05’57”W de lon gitu-

de, cor respondentes aos da dos constantes no “For -
mulário de Infor mações Técnicas”, fl. 123 e “Ro teiro
de Aná lise de Insta lação da Esta ção de RADCOM”,
fls. 134 e 135, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co mu-
nitária De senvolvimento Artís tico Cul tural Informati-
vo e So cial de Mi rassol D’Oeste (Asso ciação Rá dio
Comunitária 14 de Maio de Mi rassol D’Oeste – MT),
no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au toriza-
ção para a ex ploração do serviço de ra diodifusão
comunitária, na lo calidade pre tendida, den tro das
condições cir cunscritas no Pro cesso, Administrativo
nº 53.690.001.239/98, de 23-11-1998.

Brasília, 1º de ou tubro de 2001. – Adriana Cos -
ta, Re lator da Con clusão Ju rídica; Neide A. da Sil va,
Relator da Con clusão Téc nica.

(À Co missão de Edu cação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 68, DE 2003

(Nº 1.990/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso cia-
ção Co munitária de Co municação de Alto
Rio Doce a exe cutar ser viço de ra diodifu-
são co munitária na ci dade de Alto Rio
Doce, Esta do de Mi nas Ge rais.
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O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 756, de 6 de de zembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária de Co municação de Alto
Rio Doce a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viço de ra diodifusão co munitária na
cidade de Alto Rio Doce, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 118, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado
como § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito, de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 745, de 6 de de zembro de 2001  –
Centro So cial, Edu cacional e Cul tural de Rio Pre to, na 
cidade de Rio Pre to-MG;

2- Por taria nº 746, de 6 de de zembro de 2001  – 
Associação de Co municação Co munitária do Ba irro
de La ges, na ci dade de Pa racambi-RJ;

3 – Por taria nº 748, de 6 de de zembro de 2001  –
Associação Co munitária Ita nhanduense de Ra diodi-
fusão, na ci dade de Ita nhandu-MG;

4- Por taria nº 751, de 6 de de zembro de 2001  – 
Associação Co munitária de Ra diodifusão Sin tonia
Carmo de Mi nas-FM, na ci dade de Car mo de Mi-
nas-MG;

5- Por taria nº 752, de 6 de de zembro de 2001 –
ACCAP – Asso ciação Cul tural Co munitária de Alto
Paraná, na ci dade de Alto Pa raná-PR;

6- Por taria nº 754, de 6 de de zembro de 2001  – 
Fundação Mar gareth Su assuna La ureano  –
FUNAMSL, na ci dade de Ri acho dos Ca valos-PB;

7– Por taria nº 755, de 6 de de zembro de 2001  –
Associação Pró-De senvolvimento Co munitário das
Verten tes, na ci dade de Ver tentes-PE;

8 – Por taria nº 756, de 6 de de zembro de 2001  –
Associação Co munitária de Co municação de Alto Rio 
Doce, na ci dade de Alto Rio Doce-MG; e

9 – Por taria nº77l, de 6 de de zembro de 200l –
Associação Cul tural e Edu cativa Rio Qu ente, na ci da-
de de Rio Qu ente-GO.

Brasília, 22 de fe vereiro de 2002.

MC Nº 46 EM

Brasília, 23 de ja neiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,

Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -
torga de au torização e res pectiva do cumentação
para que a en tidade Asso ciação Co munitária de Co -
municação de Alto Rio Doce, na ci dade de Alto Rio
Doce, Esta do de Mi nas Ge rais, ex plore o ser viço de
radiodifusão co munitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612,
de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério
das Co municações sua ins crição para pres tar o ser -
viço, cuja do cumentação, in clui ma nifestação de
apoio da co munidade, numa de monstração de re-
ceptividade da fi losofia de criação des se bra ço da
radiodifusão, de ma neira a in centivar o de senvolvi-
mento e a se dimentação da cul tura ge ral das lo cali-
dades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades tra balhem em con junto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, servem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53710.000342/99, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga.

PORTARIA Nº 756, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001.

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto
nos ar tigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
cesso Admi nistrativo nº 53710.000342/99, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária de
Comunicação de Alto Rio Doce, com sede na Pra ça
Cônego Pin to s/nº, na ci dade de Alto Rio Doce,
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Estado de Mi nas Ge rais, a exe cutar ser viço de ra di-
odifusão co munitária, pelo pra zo de três anos, sem
direito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüen-
tes, seus re gulamentos e nor mas com plementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com 
o sis tema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge -
ográficas com la titude em 21º01’33”S e lon gitude
em 43º24’45”W, uti lizando a fre qüência de
104,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga

RELATÓRIO Nº 408/2001 – DOSR/SSR/MC

I – Intro dução

1. Asso ciação Co munitária de Co municação de
Alto Ro Doce, ins crito no CGC sob o nú mero
02.820.175/0001-70, no Esta do de Mi nas Ge rais, com
sede na Pra ça Cô nego Pin to, s/nº, Ci dade de Alto Rio
Doce, MG, di rigiu-se ao Se nhor Mi nistro de Esta do das
Comunicações, por meio de re querimento da tado de 23
de mar ço de 1999, subs crito por re presentante le gal, de -
monstrando in teresse na exp Ioração do Ser viço de Ra di-
odifusão Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
Aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9 de abril de 2001, Se ção 3, que con templa o lo gra-
douro onde pre tende ins talar o seu trans missor, as-
sim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do ser viço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do

pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615. de 3-3-98. Nor ma
nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e comprovantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;
– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal

de ins talação do sis tema ir radiante, e respectivas co -
ordenadas ge ográficas;

– in formações com plementares de di rigentes da 
entidade, como de claração de re sidência e de clara-
ção de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da
taxa de ca dastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas nº 1 a 86, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
departamento cons tatou con formidade le gal e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

informações técnicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em sua

petição que os equi pamentos se riam ins talados em
área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1 km, com
centro lo calizado na Pra ça Cô nego Pin to, s/nº, Ci dade
de Alto Rio Doce, Esta do de Mi nas Ge rais, de co orde-
nadas ge ográficas em 21°01’33”S de la titude e
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43°24’45”W de lon gitude, con soante aos da dos cons-
tantes do Avi so pu blicado no DOU., de 9-4-01, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 40, denominado de “Ro teiro de
Análise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

– in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

– com patibilização de dis tanciamento do ca nal;

– si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -
dereço pro posto para ins talação da an tena;

– plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e do 
sistema ir radiante;

– ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para a apre senta-
ção do su bitem 6.7, in cisos II, III e VI da Nor ma nº
2/98, bem como apre sentar o su bitem 6.11, (Pro jeto
Técnico) da Nor ma nº 2/98, (fls. 43).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 46, firma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

– iden tificação da en tidade;

– os en dereços da sede ad ministrativa e de lo cali-
zação do trans missor, sis tema ir radiante e es túdio;

– ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

– di agramas de ir radiação do sistema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Esta ção, constatando-se con formidade com
a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 84 e 85.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, con clui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -

cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu, ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

– nome
Associação Co munitária de Co municação de Alto
Rio Doce.

– qua dro di retivo
Presidente: Luis de Souza Damasceno
Vice-Presidente:  Ge raldo Ma gela de Pa ula Abreu
Secretário:  So lange Ma rinho Gonsalves Pin to
Tesoureiro:  Ma ria Lú cia Carvalho Trin dade Cruz

– lo calização do trans missor, sistema ir radiante
e es túdio
Praça Cô nego Pin to, s/nº, Ci dade de Alto Rio Doce,
Estado de Mi nas Ge rais

– co ordenadas ge ográficas
21°01’33”S de la titude e 43°24’45”W de lon gitu-

de, cor respondentes aos da dos constantes no “For -
mulário de Infor mações Téc nicas”, fls.46 e no “Ro tei-
ro de Aná lise de Insta lação da Esta ção de RADCOM”,
fls. 84 e 85, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária de Co municação de Alto Rio Doce, no sen tido de
conceder-lhe a Ou torga de Au torização para a ex plora-
ção do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo cali-
dade pre tendida, den tro das con dições cir cunscritas
no Pro cesso Admi nistrativo nº 53.710.000.342/99, de
25 de mar ço de 1999.

Brasília, 7 de no vembro de 2001. –

De acor do.
À con sideração do Se nhor Di retor do

Departamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão.

Brasília, 8 de no vembro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mes quita, Co ordenador Ge ral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.
Brasília 8 de no vembro de 2001. – Antonio

Carlos Tardeli, Diretor do De partamento de Ou torga
de Ser viços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 69, DE 2003

(Nº 1.991/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Ser rana de Ra diodifu-
são a exe cutar ser viço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de Ser ro, Esta do
de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 761, de 6 de de zembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária Serrana de Ra diodifusão a 
executar, por três anos, sem di reito de ex clusividade,
serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade de Ser -
ro, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 119, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 758, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação de Rá dio Co munitária de Po cinhos, na ci -
dade de Po cinhos – PB;

2 – Por taria nº 759, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária de Ra diodifusão Edu cativa
de Bi quinhas, na ci dade de Bi quinhas – MG;

3 – Por taria nº 760, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Cul tural Edu cativa e Re creativa Ja cui-
pense – Rá dio Co munitária Ri achão FM (ACERJ –
RCR), na ci dade de Ri achão do Ja cuípe – BA;

4 – Por taria nº 761, de 6 de de zembro de 2001
–Associação Co munitária Serrana de Ra diodifusão,
na ci dade de Ser ro – MG;

5 – Por taria nº 763, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária Co municarão e Ação So cial,
na ci dade de So ledade – PB;

6 – Por taria nº 764, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária do Ba irro dos Fun cionários – 
Fruta de Le ite/MG, na ci dade de Fru ta de Le ite – MG;

7 – Por taria nº 765, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária Fa mília de Vi radouro, na ci -
dade de Vi radouro – SP;

8 – Por taria nº 766, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação de Mo radores Co munidade Cris talinen-
se, na ci dade de Cris talina – GO;

9 – Por taria nº 767, de 6 de de zembro de 2001 –
Associação Co munitária So ledadense, na ci dade de
Soledade de Mi nas – MG;

10 – Por taria nº 768, de 6 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Cul tural e Artís tica Fo lha
do Bo queirão, na ci dade de Cu ritiba – PR; e

11 – Por taria nº 769, de 6 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Ma ter Dei de Pi raju, na ci -
dade de Pi raju – SP.

Brasília, 22 de fe vereiro de 2002. – Marco Anto -
nio Ma ciel.

MC Nº 057 EM

Brasília, 25 de ja neiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de

outorga de au torização e res pectiva do cumentação
para que a en tidade Asso ciação Co munitária Ser ra-
na de Ra diodifusão na ci dade de Ser ro, Esta do de
Minas Ge rais, ex plore o ser viço de ra diodifusão co -
munitária, em con formidade com o caput do art.
223, da Cons tituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve-
reiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi -
losofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma -
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ci-
ativa co mandada por Vos sa Exce lência, es sas
ações per mitem que as en tidades tra balhem em
conjunto com a co munidade, au xiliando não só no
processo edu cacional, so cial e cul tural mais, tam -
bém, ser vem de elo à in tegração de in formações
benéficas em to dos os se guimentos, e a to dos es -
ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53710.000352/99, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu ca-
cionais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto
do pre sente pro cesso, passará a pro duzir efe itos
legais so mente após de liberação do Con gresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Cons titui-
ção Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.
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PORTARIA Nº 761, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.000352/99, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária Ser -
raria de Ra diodifusão, com sede na Tra vessa da Sa u-
dade, nº 107, Cen tro, na ci dade de Ser ro, Esta do de
Minas Ge rais, a executar ser viço de ra diodifusão co -
munitária, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 18°36’17”S e lon gi tude em
43°22’46”W, utilizando a fre qüência de 87,9MHZ.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a 
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 433/2001–DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53.710.000.352/99, de
13-4-00.
OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Asso ciação Co munitária Ser rana
de Ra diodifusão, lo calidade de Ser ro, Esta do de Mi -
nas Ge rais.

 I – Intro dução

1. Asso ciação Co munitária Ser rana de Ra dio-
difusão, ins crito no CGC sob o nú mero
01.737.506/0001-40, no Esta do de Mi nas Ge rais,
com sede na Tra vessa da Sa udade, 107, Cen tro,
Cidade de Ser ro, MG, di rigiu-se ao Sr. Mi nistro de
Estado das Co municações, por meio de re querimen-
to da tado de 21 de fe vereiro de 2000, subs crito por
representante le gal, de monstrando in teresse na ex-
ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co munitária,
na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra tada
como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter mos do
aviso pu blicado no Diário Ofi cial da União – DOU, de 
9 de abril de 2001, se ção 3, que con templa o lo gra-
douro onde pre tende ins talar o seu trans missor, as-
sim como o sis tema ir radiante e res pectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12 do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apresentando ao Mi nistério a do -
cumentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Sr. Se cretário de
Serviços de Ra diodifusão, pas sa ao exa me do ple ito
formulado pela re querente, con substanciado na pe ti-
ção de fo lha 01, bem como a do cumentação apre sen-
tada, re latando toda a ins trução do pre sente pro cesso
administrativo, em con formidade com a le gislação,
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re gu-
lamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitária,
aprovado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos trans missores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do serviço, aten den-
do os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plemen-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne -
cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma nº 2/98), está con tida nos au tos, cor respondendo
ao se guinte:

 – Esta tuto So cial;
 – ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
 – de clarações e com provantes re lativos a res -

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, em face dos di tames le gais
pertinentes;

 – ma nifestações de apo io da co munidade;
 – plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo -

cal de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas
coordenadas ge ográficas;

 – in formações com plementares de di rigentes da
entidade, como de claração de re sidência e de claração
de fiel cum primento às nor mas, re colhimento da taxa de 
cadastro e có pias de do cumentos pes soais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con ti-
da no in tervalo de fo lhas 01 a 88, dos au tos.

8. Ana lisados os do cumentos apre sentados ini -
cialmente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou conformidade le gal e nor-
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mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.

III – Re latório

• in formações técnicas

9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em sua
petição que os equi pamentos se riam ins talados em
área abran gida pelo cír culo de raio igual a 1km, com
centro lo calizado na Tra vessa da Sa udade, 107, Cen -
tro, Ci dade de Ser ro, Esta do de Mi nas Ge rais, de co or-
denadas ge ográficas em 18°36’17”S de la titude e
43°22’46”W de lon gitude, con soante os da dos cons-
tantes do avi so pu blicado no DOU de 9-4-01, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida de monstra
que as co ordenadas ge ográficas in dicadas de veriam
ser man tidas, pelo que se de preende da 

memória do do cumento de fo lhas 39, de nomina-
do de “Ro teiro de Aná lise Téc nica de Rad Com”.

11. O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

- in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

- com patibilização de dis tanciamento do ca nal;

- si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -
dereço pro posto para ins talação da an tena;

- plan ta de ar ruamento, en dereços da sede  e do 
sistema ir radiante;

- ou tros da dos e con clusão.

12. Se guiram-se di ligências para al teração es ta-
tutária e apre sentação do su bitem 6,7 I, II e VI e pos -
teriormente, do su bitem 6.11, (Pro jeto Téc nico), da
Norma nº 2/98, (fls. 56 e 78).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 43, firma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

- iden tificação da en tidade;

- os en dereços da sede ad ministrativa e de lo cali-
zação do trans missor, sis tema ir radiante e es túdio;

- ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos
(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

- di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Nor ma nº 2/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 54 e 55.

15. É o re latório.

IV – Con clusão/Opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos tra balhos
de ha bilitação de in teressados na ex ploração do ser-
viço de ra diodifusão co munitária, conclui a instrução
dos pre sentes au tos, após de tido exa me do rol de do -
cumentos, os qua is es tão compatíveis com a le gisla-
ção ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

- nome
Associação Co munitária Serrana de Ra diodifusão

- qua dro di retivo

Presidente:  Wa nio da Conceição Mo reira
Dir. Even tos:  He li zeth Mar tinez
Vice-Presidente: Ma ria Rita de Fá tima Andra de
Dir. Admi nistrativo:  Pa ulo Ce zar Castro
Dir. de Ope rações:  Ama uri Ge raldo Lu cena
Secretário:  Ma ria do So corro Nu nes
Tesoureiro:  Aristides da Sil va Nu nes

localização do trans missor, sis tema ir radiante e
estúdio
Travessa da Sa udade, 107, Cen tro, Ci dade de Ser -
ra, Esta do de Mi nas Ge rais

- co ordenadas ge ográficas
18°36’17”S de la titude e 43°22’46”W de lon gitu-

de, cor respondentes aos da dos constantes no “For -
mulário de Infor mações Téc nicas”, fls.43 e no “Ro tei-
ro de Aná lise de Insta lação da Esta ção de RADCOM”,
fls. 54 e 55, que se re fere à lo calização da es tação.

18. Por todo o ex posto, opinamos pelo de feri-
mento do pe dido for mulado pela Asso ciação Co muni-
tária Serrana de Ra diodifusão, no sen tido de con ce-
der-lhe a Ou torga de Au torização para a ex ploração
do ser viço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade
pretendida, den tro das con dições cir cunscritas no
Processo Admi nistrativo nº 53.710.000.352/99, de 13
de abril de 1999.

Brasília, 22 de no vembro de 2001.
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(À Co missão de Edu cação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 70, DE 2003

(nº 1.993/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Ra dio Co munitária Ta bira FM a exe -
cutar ser viço de ra diodifusão co munitá-
ria na ci dade de Ta bira, Estado de Per-
nambuco.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 726, de 26 de no vembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Rá dio Co munitária Ta bi ra FM a exe cu-
tar, por três anos, sem di reito de ex clusividade, ser vi-
ço de ra diodifusão co munitária na ci dade de Ta bira,
Estado de Per nambuco.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 141, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,

Nos ter mos do art. 49. in ciso XII. com binado
com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral. sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co municações, au torizações para 
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 677, de 14 no vembro de 2001
–  Asso ciação das Mu lheres Ma monenses – AMM.
na lo calidade de Ma monas. co marca de Espi nosa-
MG;

2 – Por taria nº 679, de 14 de no vembro de
2001  –  Asso ciação Be neficente Cul tural de Co mu-

nicação Co munitária de San tana da Var gem, na ci -
dade de San tana da Var gem  –  MG;

3 – Por taria nº 716. de 26 de no vembro de 2001  –
Fundação Pe dra Bo nita., na ci dade de Ita porã  –  MS;

4 – Por taria nº 726, de 26 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Rá dio Co munitária Ta bira EM. na ci da-
de de Ta bira  –  PE;

5 – Por taria nº 732, de 26 de no vembro de 2001 
–  Asso ciação Pla nura Ver de de Ra diodifusão Co mu-
nitária, na ci dade de Cro mínia  –  GO; e

6 – Por taria nº  798, de 14 de de zembro de 2001
–  Asso ciação Rá dio Co munitária de Vera Cruz. na ci -
dade de Vera Cruz  –  BA.

Brasília, 5 de mar ço de 2002.– Fernando Hen -
rique Car doso.

MC Nº 17 EM

Brasília, 2 de ja neiro de 2002.

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Rá dio Co munitária Ta bira
FM~na ci dade de Ta bira. Estado de Per nambuco ex -
plore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em con -
formidade com o capta do art.. 223. da Cons tituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in cluí ma nifestação de apo io da
comunidade, numa de monstração de re ceptividade da 
filosofia de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de
maneira a in centivar o de senvolvimento e a se dimenta-
ção da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per -
mitem que as en tidades trabalhem em con junto com a
comunidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacio-
nal, so cial e cul tural mas, tam bém, servem de elo à in te-
gração de in formações be néficas em to dos os se gui-
mentos. e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie. de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada.

constatando a ine xistência de óbi ce le gal e nor -
mativo ao ple ito, o que se con clui da do cumentação
de ori gem, con substanciada nos au tos do Pro cesso
Administrativo nº 53103.000792/98. que ora faço
acompanhar com a fi nalidade de sub sidiar os tra ba-
lhos fi nais. .

5. Em con formidade com os pre ceitos educacio-
nais e le gais. a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso. passará a pro duzir efe itos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional. a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga.– Mi nistro
de Esta do das Co municações
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PORTARIA Nº 726 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53103.000792/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Rá dio Co munitá-
ria Ta bira FM, com sede na Pra ça Gon çalo Go mes nº
14, Cen tro, na ci dade de Ta bira, Estado de Per nam-
buco, a exe cutar ser viço de ra diodifusão co munitária,
pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 07°52’26”S e lon gi tude em
35°27’24”W, utilizando a fre qüência de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tida-
de ini ciar a exe cução do serviço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu blicação do ato de de libera-
ção.

Art. 5º Esta Por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação.– Pimenta da Ve iga.

RELATÓRIO Nº 446/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Processo nº 53.103.000.792/98, de
13-10-98.

OBJETO: Requerimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.

INTERESSADO: Associação Rá dio Co munitária Ta bira
FM, lo calidade de Ta bira, Esta do de Per nambuco.

I – Intro dução

1. Asso ciação Rá dio Co munitária Ta bira FM,
inscrita no CGC sob o nú mero
01.752.010/0001-46, no Esta do de Per nambuco,
com sede na Pra ça Gon çalo Go mes, 14, Cen tro,
Cidade de Ta bira, PE, di rigiu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co municações, por meio de re -
querimento da tado de 13 de ou tubro de 1998,
subscrito por re presentante le gal, de monstrando
interesse na ex ploração do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, na lo calidade que in dica.

2. A en tidade, que do ravante pas sa a ser tra ta-
da como re querente, ba seou o seu ple ito nos ter -
mos do Avi so pu blicado no Diário Ofi cial da União
–DOU, de 14 de de zembro de 1998, Se ção 3, que
contempla o lo gradouro onde pre tende ins talar o
seu trans missor, as sim como o sis tema ir radiante e
respectivo es túdio.

3. A re querente, por fi nal, so licita “a de signação
de ca nal para a pres tação do serviço, nos ter mos do
artigo 12, do Re gulamento do Ser viço de Ra diodifu-
são Co munitária, apro vado pelo De creto nº 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sentando ao Mi nistério a
documentação cons tante dos pre sentes au tos.

II – Re latório

• atos cons titutivos da en tidade/documentos
acessórios

4. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, por de terminação do Se nhor Se cretá-
rio de Ser viços de Ra diodifusão, passa ao exa me do
pleito for mulado pela re querente, con substanciado na 
Petição de fo lha 1, bem como a do cumentação apre -
sentada, re latando toda a ins trução do pre sente pro -
cesso ad ministrativo, em conformidade com a le gisla-
ção, es pecialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Regulamento do Ser viço de Ra diodifusão Co munitá-
ria, apro vado pelo De creto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re querente, como men cionado na in trodu-
ção (item 1), ao de monstrar in teresse em ex plorar o
serviço, faz in dicação da lo calidade onde pre tende
instalar seus equi pamentos transmissores, comple-
mentando com o en dereço da res pectiva es tação e
coordenadas ge ográficas, além de pe dir a de signa-
ção de ca nal para a pres tação do ser viço, atendendo
os re quisitos do item 6.4 da Nor ma Com plementar nº
02/98 e, ain da, jun tando a do cumentação ne cessária.

6. A do cumentação (item 6.7 e in cisos, da Nor -
ma 2/98), está con tida nos au tos, correspondendo ao
seguinte:

– Esta tuto So cial;
– ata de cons tituição e eleição de di rigentes;
– de clarações e comprovantes re lativos a res-

ponsabilidades e obri gações de di rigentes, en quanto
vinculados à en tidade, face aos di tames le gais per ti-
nentes;

– ma nifestações de apo io da co munidade;

– plan tas de ar ruamento, com in dicação do lo cal
de ins talação do sis tema ir radiante, e res pectivas co-
ordenadas ge ográficas;

– in formações complementares de di rigentes
da en tidade, como de claração de re sidência e de-
claração de fiel cum primento às nor mas, re colhi-
mento da taxa de ca dastro e có pias de do cumentos
pessoais.

7. Toda a do cumentação men cionada está con -
tida no in tervalo de fo lhas 1 a 167, dos au tos.

Analisados os do cumentos apresentados ini ci-
almente e após o cum primento de exi gências, este
Departamento cons tatou conformidade le gar e nor-
mativa, pelo que pas sa a exa minar as in formações
técnicas de re levância.
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III – Re latório

• in formações téc nicas
9. Pre liminarmente, a re querente in dicou em sua

petição que os equi pamentos se riam ins talados em área
abrangida pelo cír culo de raio igual a 1 km, com cen tro lo -
calizado na Pra ça Gon çalo Go mes, 14, Cen tro, Ci dade
de Ta bira, Esta do de Per nambuco, de co ordenadas ge o-
gráficas em 07°35’31”S de la titude e 37°32’24”W de lon -
gitude, con soante aos da dos cons tantes do Aviso pu bli-
cado no DOU, de 14-12-1998, Se ção 3.

10. A aná lise téc nica de senvolvida, de monstra
que, as co ordenadas ge ográficas in dicadas de vem
ser man tidas, pelo que se de preende da me mória do
documento de fo lhas 42 a 45, de nominado da “Ro tei-
ro de Aná lise Téc nica de Rad Com”.

11 O mes mo do cumento tra ta de ou tros da dos,
conforme se se gue:

 – in formações so bre ge ração de co ordenadas
geográficas, instruções so bre co ordenadas co inci-
dentes com os le vantamentos do IBGE;

 – com patibilização de dis tanciamento do ca nal;
 – si tuação da es tação em fa ixa de fron teira, en -

dereço pro posto para ins talação da an tena;
 – plan ta de ar ruamento, en dereços da sede e

do sis tema ir radiante;
 – ou tros da dos e conclusão.
12. Se guiram-se di ligências para apre sentação do

subitem 6.7, I, II, III, IV, V, VI e Xl, bem como o su bitem
6.11, (Pro jeto Téc nico) da Norma 02/98, (fls. 53, 116 e
157).

13. Cum pridas as exi gências, foi ex pedido o
“Formulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 161, fir ma-
do pelo en genheiro res ponsável, onde estão re sumi-
das as se guintes in formações:

 – iden tificação da en tidade;
 – os en dereços da sede ad ministrativa e de lo ca-

lização do trans missor, sis tema ir radiante e es túdio;
 – ca racterísticas téc nicas dos equi pamentos

(transmissor) e aces sórios (an tena e cabo co axial),
com in dicação da po tência efe tiva ir radiada e in tensi-
dade de cam po no li mite da área de ser viço;

 – di agramas de ir radiação do sis tema ir radiante
e ca racterísticas elé tricas.

14. Se gue-se o Ro teiro de Ve rificação de Insta -
lação dá Esta ção, constatando-se con formidade com
a Nor ma 02/98, em es pecial as exi gências ins critas
em seu item 6.11, fo lhas 165 e 166.

É o re latório.

IV  – con clusão/opinamento

16. O De partamento de Ou torga de Ser viços de
Radiodifusão, a quem cabe a con dução dos trabalhos de 
habilitação de in teressados na ex ploração do ser viço de
radiodifusão co munitária, con clui a ins trução dos pre sen-

tes au tos, após de tido exa me do rol de do cumentos,
os qua is es tão com patíveis com a le gislação ati nente.

17. Assim, a re querente, de acor do com o seu
Estatuto So cial, e nos ter mos de seu re querimento,
atende os re quisitos le gais e nor mativos ao seu ple ito,
seguindo-se in formações bá sicas so bre a en tidade:

 – nome
Associação Rá dio Co munitária Ta bira FM

 – qua dro di retivo
Presidente: Ja mes Dion Lima do Ama ral
Vice-Presidente:  José Ubirajara Vi eira Jucá
1º Se cretário:  Ma ria das Ne ves Pi res da Sil va
2º Se cretário:  Mar luce Pi res Mascena
1º Te soureiro:  Ra quel Lo iola Men des
2º Te soureiro:  José Ru fino da Cos ta Neto

 – lo calização do trans missor, sis tema ir radiante
e es túdio
Praça Gon çalo Go mes, 14, Cen tro, Ci dade de Ta bi-
ra, Esta do de Per nambuco

 – co ordenadas ge ográficas
07°35’31”S de la titude e 37°32’24”W de lon gitu-

de, cor respondentes aos cál culos efe tuados no “For -
mulário de Infor mações Téc nicas”, fls. 161, que se re -
fere à lo calização da es tação e “Ro teiro de Aná lise de
Instalação da Esta ção de RADCOM”, fls. 165 e 166;

18. Por todo o ex posto, opi namos pelo de ferimento
do pe dido for mulado pela Asso ciação Rá dio Co munitária
Ta bira FM, no sen tido de con ceder-lhe a Ou torga de Au -
torização para a ex ploração do ser viço de ra diodifusão
comunitária, na lo calidade pre tendida, den tro das con di-
ções cir cunscritas no Processo Admi nistrativo nº
53.103.000.792/98, de 13 de ou tubro de 1998.

(À Co missão de Edu cação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 71, DE 2003

(Nº 1.994/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza o Cen tro
Social, Edu cacional e Cul tural da Zona
Norte a exe cutar ser viço de ra diodifusão
comunitária na ci dade de Juiz de Fora,
Estado de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 784, de 14 de de zembro de 2001, que au toriza
o Cen tro So cial, Edu cacional e Cul tural da Zona Nor -
te a exe cutar, por três anos, sem di reito de ex clusivi-
dade, serviço de ra diodifusão co munitária na ci dade
de Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 143, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

como o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de Expo sições de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, au torizações para
executar, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade, ser viços de ra diodifusão co munitária,
conforme os se guintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 784, de 14 de de zembro de 2001
– Cen tro So cial, Edu cacional e Cul tural da Zona Nor -
te, na ci dade de Juiz de Fora – MG;

2 – Por taria nº 793, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação de Ra diodifusão Co munitária de Sal ga-
dinho – PB, na ci dade de Sal gadinho – PB;

3 – Por taria nº 794, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Co municação e Infor -
mação Li vre de João Ne iva, na ci dade de João Ne iva
– ES;

4 – Por taria nº 795, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação da Rá dio Co munitária Li berdade 92,1
FM, na ci dade de Iba tiba – ES;

5 – Por taria nº 796, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Fa rialemense para o De-
senvolvimento Artís tico e Cul tural, na ci dade de Fa ria
Lemos – MG;

6 – Por taria nº 797, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária San ta Fé de Cro atá, na ci -
dade de Cro atá – CE;

7 – Por taria nº 799, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação dos Ami gos do Me morial do Con selhei-
ro Pe dro Ba tista, na ci dade de San ta Brí gida – BA;

8 – Por taria nº 800, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação São Se bastião de Rá dio e Co munica-
ção, na ci dade de Nova Ser rana – MG; e

9 – Por taria nº 820, de 21 de de zembro de 2001
– Asso ciação da Rá dio Co munitária de Ira cema – RR, 
na ci dade de Ira cema – RR.

Brasília, 5 de mar ço de 2002. – Fernando Hen -
rique Car doso.

MC Nº 92 EM

Brasília, 25 de ja neiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência Por taria de ou torga

de au torização e res pectiva do cumentação para que a en -
tidade Cen tro So cial, Edu cacional e Cul tural da Zona Nor -
te, na ci dade de Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge rais, ex -
plore o ser viço de ra diodifusão co munitária, em con formi-
dade com o caput do art. 223, da Cons tituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve reiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço, cuja
documentação in clui ma nifestação de apo io da co muni-
dade, numa de monstração de re ceptividade da fi losofia
de cri ação des se bra ço da ra diodifusão, de ma neira a in -
centivar o de senvolvimento e a se dimentação da cul tura
geral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini cia-
tiva co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações
permitem que as en tidades tra balhem em con junto
com a co munidade, au xiliando não só no pro cesso
educacional, so cial e cul tural mas, tam bém, servem
de elo à in tegração de in formações be néficas em to -
dos os se guimentos, e a to dos es ses nú cleos po pula-
cionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce Le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53710.001488/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pimenta da Ve iga, Ministro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 784, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, considerando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 do ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.001488/98, re solve:

Art. 1º Au torizar o Cen tro So cial, Edu cacional e
Cultural da Zona Nor te, com sede na Rua Ve reador
Ignácio Halfeld, s/nº Ba irro Ben fica, na ci dade de Juiz
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de Fora, Esta do de Mi nas Ge rais, a exe cutar serviço
de ra diodifusão co munitária, pelo pra zo de três anos,
sem di reito de ex clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se pela Lei nº
9.812, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-

gráficas com la titude em 21°41’33”S e lon gitude em
43°26’04”W, uti lizando a fre qüência de 87,9 MHz

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos do 
§ 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade ini ci-
ar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a con -
tar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na date de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 72, DE 2003

(Nº 2.006/2002, Na Câ mara Dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
ao Sis tema Maia de Co municação Ltda.
para ex plorar ser viço de ra diodifusão so -
nora em onda mé dia na ci dade de Ita pa-
gipe, Esta do de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 277, de 19 de mar ço de 2002, que ou torga
permissão ao Sis tema Maia de Co municação Ltda.
para ex plorar, por dez anos, sem di reito de ex clusivi-
dade, serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia
na ci dade de Ita pagipe, Esta do de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 272, DE 2002

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223, da Cons tituição Fe deral, sub -
meto à apre ciação de Vossas Exce lências, acom pa-
nhadas de ex posições de mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Co municações, permissões para ex-
plorar, pelo pra zo de dez anos, sem di reito de ex clusi-
vidade, ser viços de ra diodifusão so nora, conforme os
seguintes atos e en tidades:

1 – Por taria nº 277, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Maia de Co municação Ltda., na ci dade de
Itapagipe – MG;

2 – Por taria nº 284, de 19 de mar ço de 2002 –
Ibiapina Ra diodifusão Ltda., na ci dade de Aral Mo rei-
ra – MS;

3 – Por taria nº 308, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Bom Su cesso Ltda., na ci dade de Cen tralina – MG;

4 – Por taria nº 313, de 19 de mar ço de 2002 –
Sistema Maia de Co municação Ltda., na ci dade de
Itapagipe – MG:

5 – Por taria nº 314, de 19 de mar ço de 2002 –
Sociedade de Co municação Aza léia Ltda., na ci dade
de Bo caiúva – MG;

6 – Por taria nº 321, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio FM Ca mocim Ltda., na ci dade de Ca mocim de
São Fé lix – PE;

7 – Por taria nº 322, de 19 de mar ço de 2002 –
Magui – Co municação e Mar keting Ltda., na ci dade
de Belo Ori ente – MG;

8 – Por taria nº 323, de 19 de mar ço de 2002 –
Rádio São Ju das Ta deu FM Ltda., na ci dade de Co -
queiral -MG;

9 – Por taria nº 324, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio Mi raí FM Sté reo Ltda., na ci dade de Mi rai – MG; e

10 – Por taria nº 326, de 19 de mar ço de 2002 – Rá -
dio FM Be ira Rio Ltda., na ci dade de Mo rada Nova – CE.

Brasília, 16 de abril de 2002. – Fernando Hen ri-
que Car doso.

MC Nº 369 EM

Brasília, 27 de março de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
De con formidade com as atri buições le gais e re -

gulamentares co metidas a este Mi nistério, de termi-
nou-se a pu blicação da Con corrência nº
135/97-SSR/MC, com vis tas à im plantação de uma
estação de ra diodifusão so nora em onda mé dia, na
cidade de Ita pagipe, Esta do de Mi nas Ge rais.

2. A Co missão Espe cial de Âmbi to Na cional, cri-
ada pela Por taria nº 63, de 5 de fe vereiro de 1997, al -
terada pela Por taria nº 795, de 17 de de zembro de
1997, de pois de ana lisar a do cumentação de ha bilita-
ção e as pro postas téc nica e de pre ço pela ou torga
das en tidades pro ponentes, com ob servância da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gislação es -
pecifica de ra diodifusão, con cluiu que ao Sis tema
Maia de Co municação Ltda. ob teve a ma ior pon tua-
ção do va lor pon derado, nos ter mos es tabelecidos
pelo edi tal, tornando-se as sim a ven cedora da Con -
corrência, con forme ato da mes ma Co missão, que
homologuei, ha vendo por bem ou torgar a per missão,
na for ma da por taria in clusa.

3. Escla reço que. de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons tituição, o ato de ou torga so mente pro du-
zirá efe itos le gais após de liberação do Con gresso Na -
cional, para onde so licito seja en caminhado o re ferido
ato.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.

PORTARIA Nº 277, DE 19 DE MARÇO DE 2002

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, em conformidade com o art
32 do Re gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão,
aprovado pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 
1963, com a re dação que lhe foi dada pelo De creto nº
1.720, de 28 de no vembro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro cesso nº 53710.000229/98, Con-
corrência nº 135197-SSR/MC, re solve:

Art. 1º Ou torgar per missão à Sistema Maia de
Comunicação Ltda. para ex plorar, pelo pra zo de dez
anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodi-
fusão so nora em onda mé dia, na ci dade de Ita pagípe,
Estado de Mi nas Ge rais.
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Parágrafo úni co. A permissão ora ou torgada re -
ger-se-á pelo Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções, leis sub seqüentes, re gulamentos e obri gações
assumidas pela ou torgada em suas pro postas.

Art. 2º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do ar tigo 223, § 3º, da Cons tituição.

Art. 3º O con trato de ade são de corrente des ta
permissão de verá ser as sinado den tro de ses senta
dias, a con tar da data de pu blicação da de liberação
de que tra ta o ar tigo an terior, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di reito, o ato de ou torga.

Art. 4º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2003

(Nº 1.997/2002, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que au toriza a Asso ci-
ação Co munitária Fa rialemense para o
Desenvolvimento Artís tico e Cul tural a
executar ser viço de ra diodifusão co muni-
tária na ci dade de Fa ria Le mos, Estado
de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re a Por-

taria nº 796, de 14 de de zembro de 2001, que au toriza
a Asso ciação Co munitária Fa rialemense para o De-
senvolvimento Artís tico e Cul tural a executar, por três
anos, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra diodi-
fusão co munitária na ci dade de Fa ria Le mos, Esta do
de Mi nas Ge rais.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

MENSAGEM Nº 143, DE 2002

Senhores mem bros do Con gresso Na cional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, com binado

com o § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral sub me-
to à apre ciação de V. Exas., acom panhadas de ex po-
sições de mo tivos do Sr. Mi nistro de Esta do das Co -
municações, au torizações para exe cutar, pelo pra zo
de três anos, sem di reito de ex clusividade, ser viços
de ra diodifusão co munitária, con forme os se guintes
atos e en tidades:

1 – Por taria nº 784, de 14 de de zembro de 2001
– Cen tro So cial, Edu cacional e Cul tural da Zona Nor -
te, na ci dade de Juiz de Fora – MG;

2 – Por taria nº 793, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação de Ra diodifusão Co munitária de Sal ga-
dinho – PB, na ci dade de Sal gadinho – PB;

3 – Por taria nº 794, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária de Co municação e Infor -
mação Li vre de João Ne iva, na ci dade de João Ne iva
– ES;

4 – Por taria nº 795, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação da Rá dio Co munitária Li berdade 92,1
FM, na ci dade de Iba tiba – ES;

5 – Por taria nº 796, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária Fa rialemense para o De-
senvolvimento Artís tico e Cul tural, na ci dade de Fa ria
Lemos – MG;

6 – Por taria nº 797, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação Co munitária San ta Fé de Cro atá, na ci -
dade de Cro atá – CE;

7 – Por taria nº 799, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação dos Ami gos do Me morial do Con selhei-
ro Pe dro Ba tista, na ci dade de San ta Brí gida – BA;

8 – Por taria nº 800, de 14 de de zembro de 2001
– Asso ciação São Se bastião de Rá dio e Co munica-
ção, na ci dade de Nova Ser rana – MG; e

9- Por taria nº 820, de 21 de de zembro de 2001 – 
Associação da Rá dio Co munitária de Ira cema – RR,
na ci dade de Ira cema – RR.

Brasília, 5 de mar ço de 2002. – Fernando Hen -
rique Car doso.

MC Nº 77 EM

Brasília, 25 de ja neiro de 2002

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
Encaminho a Vos sa Exce lência por taria de ou -

torga de au torização e res pectiva do cumentação para 
que a en tidade Asso ciação Co munitária Fa rialemen-
se para o De senvolvimento Artís tico e Cul tural, na ci -
dade de Fa ria Le mos, Esta do de Mi nas Ge rais, ex plo-
re o ser viço de ra diodifusão co munitária, em con for-
midade com o caput do art. 223 da Cons tituição e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe vereiro de 1998.

2. A re ferida en tidade re quereu ao Mi nistério das
Comunicações sua ins crição para pres tar o ser viço,
cuja do cumentação in clui ma nifestação de apo io da co -
munidade, numa de monstração de re ceptividade da fi-
losofia de criação des se bra ço da ra diodifusão, de ma-
neira a in centivar o de senvolvimento e a se dimentação
da cul tura ge ral das lo calidades pos tulantes.

3. Como se de preende da im portância da ini ciati-
va co mandada por Vos sa Exce lência, es sas ações per -
mitem que as en tidades trabalhem em con junto com a
comunidade, au xiliando não só no pro cesso edu cacio-
nal, so cial e cul tural mas, tam bém, servem de elo à in te-
gração de in formações be néficas em to dos os segmen-
tos, e a to dos es ses nú cleos po pulacionais.

4. So bre o caso em es pécie, de terminei aná lises
técnica e ju rídica da pe tição apre sentada, cons tatan-
do a ine xistência de óbi ce le gal e nor mativo ao ple ito,
o que se con clui da do cumentação de ori gem, con-
substanciada nos au tos do Processo Admi nistrativo
nº 53710.001048/98, que ora faço acom panhar, com
a fi nalidade de sub sidiar os tra balhos fi nais.

5. Em con formidade com os pre ceitos edu cacio-
nais e le gais, a ou torga de au torização, ob jeto do pre -
sente pro cesso, pas sará a pro duzir efeitos le gais so -
mente após de liberação do Con gresso Na cional, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons tituição Fe deral.

Respeitosamente, – Pi menta da Ve iga, Mi nistro
de Esta do das Co municações.
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PORTARIA Nº 796, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nistro de Esta do das Co municações, no
uso de suas atri buições, con siderando o dis posto nos
artigos 10 e 19 do De creto nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro cesso
Administrativo nº 53710.001048/98, re solve:

Art. 1º Au torizar a Asso ciação Co munitária Fa ri-
alemense para o De senvolvimento Artís tico e Cul tu-
ral, com sede na Rua Dou tor Jo nas de Fa ria Cas tro,
nº 40, Cen tro, na ci dade de Fa ria Le mos, Esta do de
Minas Ge rais, a executar ser viço de ra diodifusão co -
munitária, pelo pra zo de três anos, sem di reito de ex -
clusividade.

Art. 2º Esta au torização re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe vereiro de 1998, leis sub seqüentes,
seus re gulamentos e nor mas complementares.

Art. 3º A en tidade fica au torizada a ope rar com o 
sistema ir radiante lo calizado nas co ordenadas ge o-
gráficas com la titude em 20º48’22”S e lon gi tude em
42º00’37”W, uti lizando a fre qüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so mente pro duzirá efe itos le gais
após de liberação do Con gresso Na cional, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons tituição, de vendo a en tidade
iniciar a exe cução do ser viço no pra zo de seis me ses a 
contar da data de pu blicação do ato de de liberação.

Art. 5º Esta por taria en tra em vi gor na data de
sua pu blicação. – Pimenta da Ve iga.

INFORMAÇÃO Nº 020/2001–DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro cesso nº 53710001048/98, de
15-9-98.
OBJETO: Re querimento de ou torga de au torização
para a ex ploração do Ser viço de Ra diodifusão Co-
munitária.
INTERESSADO: Asso ciação Co munitária Fa riale-
mense para De senvolvimento Artís tico e Cul tural, na 
localidade de Fa ria Le mos, Esta do de Mi nas Ge rais.
CONCLUSÃO: Pro cesso ins truído.

Trata-se o pre sente pro cesso de pe dido de au -
torização para exe cutar serviço de ra diodifusão co-
munitária na ci dade de Fa ria Le mos, Esta do de Mi -
nas Ge rais, for mulado pela Asso ciação Co munitária
Farialemense para De senvolvimento Artís tico e Cul -
tural.

Em de corrência da aná lise da do cumentação ins -
trutória do pro cesso em epí grafe e de acor do com a
Informação CONJUR/MC nº 339/2001, fo ram aponta-
das as se guintes pendências: au sência da do cumenta-
ção des crita no su bitem 6.7 in cisos II (Ata de ele ição
atual) e V (com re lação a um di rigente) da Nor ma Com -

plementar nº 2/98, bem como o pa recer conclusivo in di-
cado no su bitem 6.11 inciso VII da mes ma nor ma. Des -
ta for ma, se guiram-se di ligências para a apre sentação
da re ferida do cumentação, ten do sido a mes ma en ca-
minhada pela re querente, com plementando a do cu-
mentação ins trutória do pro cesso. Vale sa lientar que a
composição da atu al di retoria é a se guinte:

Presidente: Atos Mo reira Ra mos

Vice-Presidente: José Ro berto de Car valho

Secretária: Ro siana de Oli veira
Tesoureiro: Pa ulo Hen rique de Sou za

Frente ao sa neamento do pro cesso e ain da, con si-
derando o Re latório nº 212/2001-DOSR/SSR/MC, este
Departamento con clui que toda a do cumentação cons-
tante dos au tos do processo en contra-se de acor do com
a le gislação ati nente.

Em face do ex posto, faz-se mis ter o re torno dos
autos à Con sultoria Ju rídica, para apre ciação do re la-
tado, no sentido de con ceder à Asso ciação Co munitá-
ria Fa rialemense para De senvolvimento Artís tico e
Cultural ou torga de au torização para a ex ploração do
serviço de ra diodifusão co munitária, na lo calidade pre -
tendida.

Brasília, 28 de no vembro de 2001. – Alexandra
Luciana Cos ta, Chefe de Di visão – SIAPE 1311638

Brasília, 29 de no vembro de 2001.  – Hamilton
de Ma galhães Mes quita, Coordenador Ge ral.

De acor do.
À con sideração do Se nhor Se cretário

de Ser viços de Ra diodifusão.

Brasília, 29 de no vembro de 2001.  – Antonio
Carlos Tar deli, Diretor do De partamento de Ou tor-
ga de Ser viços de Ra diodifusão.

(À Co missão de Edu cação.)

PARECERES

PARECER Nº 145, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 544, de
2002 (nº 1.616/2002, na Câ mara dos De puta-
dos), que apro va a ato que ou torga con ces-
são à Fun dação Edu cativa, Cul tural e Fi lan-
trópica Ma ria Efi gênia Fer racine Cam pos,
para exe cutar ser viço de ra diodifusão de
sons e ima gens na ci dade de Assis Cha tea-
ubriand, Esta do do Pa raná.

Relator: Se nador Olivir Ga bardo
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I – Re latório

Por meio da Men sagem Pre sidencial nº 745, de
2001, o Pre sidente da Re pública sub mete ao Con-
gresso Na cional, nos ter mos do art. 49, XII, com bina-
do com o art. 223, § 1º, da Cons tituição Fe deral, ato
constante do De creto de 5 de ju lho de 2001, que ou -
torga con cessão à Fun dação Edu cativa, Cultural e Fi -
lanfrópica Ma ria Efi gênia Fer racine Cam pos para
executar, pelo pra zo de quin ze anos, sem di reito de
exclusividade, serviço de ra diodifusão de sons e ima-
gens, com fins ex clusivamente edu cativos, na ci dade
de Assis Cha teaubriand, Estado do Pa raná.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

O re ferido pro jeto, exa minado pela Co missão de 
Ciência e Tec nologia, Co municação e Infor mática da
Câmara dos De putados, re cebeu pa recer fa vorável
de seu Re lator, o De putado Babá, e apro vação da-
quele ór gão co legiado. Na Co missão de Cons tituição
e Jus tiça e de Re dação da quela Casa, o pro jeto foi
considerado ju rídico, cons titucional e va zado em boa
técnica le gislativa.

É a se guinte a di reção da Fun dação Edu cativa,
Cultural e Fi lanfrópica Ma ria Efi gênia Fer racine Cam -
pos (cf. fl. 6):

• Pre sidente – Ma ria de Fá tima do Ama ral
• Vice-Pre sidente – Gil seno Ca leffi
• Di retor-Financeiro – Mat heus José Ca bral

Campos

II – Aná lise

Conforme o Re gimento Inter no do Se nado Fe -
deral, no seu art. 102, IV, cumpre à Co missão de Edu -
cação opinar acer ca de pro posições que ver sem so -
bre co municação, im prensa, ra diodifusão, te levisão,
outorga e re novação de con cessão, permissão e au -
torização para ser viços de ra diodifusão so nora e de
sons e ima gens, de vendo pro nunciar-se tam bém so -
bre a cons titucionalidade, ju ridicidade e téc ni ca le gis-
lativa des sas proposições.

Os ser viços de ra diodifusão são dis ciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins tituiu
o Có digo Bra sileiro de Te lecomunicações, pelo De cre-
to-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro de 1967, e pela le gisla-
ção su perveniente. No âm bito do Po der Exe cutivo, a
matéria é re gulada pelo Re gulamento dos Ser viços de
Radiodifusão (RSR), apro vado pelo De creto nº 52.795,
de 31 de ou tubro de 1963, e al terações posteriores.

Os ca nais de ra diodifusão edu cativa, de acor do
com o art. 14 do De creto-Lei nº 236, de 1967, são re ser-

vados à ex ploração da União, Esta dos, Mu nicípios, uni -
versidades e fundações cons tituídas no Brasil, com fi -
nalidade edu cativa. A ou torga para a exe cução des se
serviço pres cinde de li citação prévia, con forme o art. 13, 
§ 1º, do RSR, com re dação dada pelo De creto nº 2.108,
de 24 de de zembro de 1996. Exi ge, en tretanto, com ful -
cro no § 2º do mes mo ar tigo, a apre sentação, no que
couber, dos do cumentos de ha bilitação pre vistos no art.
15 do men cionado re gulamento.

No Se nado Fe deral, o exa me dos atos de ou torga
de con cessões, per missões e au torizações de ser viços
de ra diodifusão, re alizado pela Co missão de Edu cação,
é dis ciplinado pela Re solução nº 39, de 1992. Em fun -
ção da dis ciplina pró pria da ra diodifusão edu cativa, vi -
gora o en tendimento de que a men cionada re solução
não se apli ca aos atos de ou torga des se ser viço, cujo
exame re ger-se-á di retamente pelo art. 15 do RSR.

O exa me da do cumentação en caminhada a
esta Casa, ane xa ao ato de ou torga ora exa minado,
verificou que, fo ram apre sentados os ele mentos exi -
gidos no art. 15 do Re gulamento dos Ser viços de Ra -
diodifusão, não se evi denciando vi olação da le gisla-
ção apli cável.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sendo o pro jeto de de creto le gislati-
vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
os re quisitos constitucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -
gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,
nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial. Sob o as pecto de téc nica le-
gislativa, ob serva-se que o pro jeto está em per feita
consonância com o dis posto na Lei Com plementar nº
95, de 26 de fe vereiro de 1998.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação
que acom panha o PDS nº 544, de 2002 não evi denciou
violação da le gislação per tinente, e não ha vendo re pa-
ros quan to aos as pectos de constitucionalidade, ju ridici-
dade e de téc nica le gislativa, opi namos pela apro vação
do ato que ou torga con cessão à Fun dação Edu cativa,
Cultural e Fi lantrópica Ma ria Efi gênia Fer racine Cam-
pos, para exe cutar ser viço de ra diodifusão de sons e
imagens na ci dade de Assis Cha teaubriand, Esta do do
Paraná, na for ma do Pro jeto de De creto Le gislativo ori -
ginário da Câ mara dos De putados.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FE DERA TIVA DO BRA SIL 1988

CAPÍTULO V
Da Co municação So cial

....................................................................................
Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-

so Na cional:
....................................................................................

XII – apre ciar os atos de con cessão e re novação
e re novação de con cessão de emis soras de rá dio e
televisão.

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º A não re novação da con cessão ou per mis-
são de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an teriores.

§ 4º O can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de ven cido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º O pra zo da con cessão ou per missão será
de dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze
para as de te levisão.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Có digo Bra sileiro de Te le-
comunicações.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Aprova o Re gulamento dos Ser vi-
ços de Ra diodifusão.

“Art. 13. O edi tal será ela borado pelo Mi nistério
das Co municações, ob servados, den tre ou tros, os se -
guintes ele mentos e re quisitos ne cessários à for mula-
ção das pro postas para a exe cução do serviço:

I  – ob jeto da li citação;

II – va lor mí nimo da ou torga de con cessão ou
permissão;

III – con dições de pa gamento pela ou torga;
IV – tipo e ca racterísticas técnicas do serviço;
V – lo calidade de exe cução do serviço;
VI – ho rário de fun cionamento;
VII – pra zo da con cessão ou per missão;
VIII – re ferência à re gulamentação per tinente;
IX – pra zos para re cebimento das pro postas;
X – san ções;
XI – re lação de do cumentos exigidos para a afe -

rição da qua lificação econômico-financeira, da ha bili-
tação ju rídica e da re gularidade fis cal;

XII – que sitos e cri térios para jul gamento das
propostas;

XIII – pra zos e condições para in terposição de
recursos;

XIV – men ção ex pressa quan do o ser viço vier a
ser exe cutado em lo calidade si tuada na Fa ixa de
Fronteira.

XV – nos ca sos de concessão, mi nuta do res -
pectivo con trato, con tendo suas cláu sulas es senciais.

§ 1º É dis pensável a li citação para ou torga para
execução de serviço de ra diodifusão com fins ex clusi-
vamente edu cativos.

§ 2º A do cumentação re ferente aos in teressa-
dos na exe cução do ser viço men cionado no pa rágra-
fo an terior será, no que cou ber, a mes ma pre vista no
art. 15 des te de creto, acres cidas das exi gências
constantes de nor mas es pecíficas.”

....................................................................................
Art. 15. Para ha bilitação, exi gir-se-á dos in teres-

sados do cumentação re lativa a:
I – ha bilitação ju rídica;
II – qua lificação eco nômico-financeira;
III – re gularidade fis cal;
IV – na cionalidade e ou tras exi gências re lacio-

nadas com os só cios e di rigentes.
§ 1º A do cumentação re lativa à ha bilitação ju rí-

dica con sistirá em:
a) ato cons titutivo e suas al terações, de vida-

mente re gistrados ou ar quivados na re partição com -
petente, cons tando den tre seus ob jetivos a execução
de ser viços de ra diodifusão, bem as sim, no caso de
sociedade por ações, có pia da ata da as sembléia ge -
ral que ele geu a di retoria e a re lação de aci onistas em 
que cons te a quan tidade, o va lor e o tipo de ações de
cada só cio;
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b) com provante de que ob teve o as sentimento
prévio do ór gão pró prio se a lo calidade, ob jeto do edi -
tal, es tiver si tuada na Fa ixa de Fron teira;

c) de claração fir mada pela di reção da propo-
nente de que:

1. não pos sui a en tidade au torização para exe -
cutar o mes mo tipo de ser viço, na lo calidade ob jeto
do edi tal e que, caso ve nha a ser con templada com a
outorga, não ex cederá os li mites fi xados no art. 12 do
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro de 1967;

2. ne nhum só cio in tegra o qua dro so cial de ou tra
entidade exe cutante do mes mo tipo de ser viço de ra -
diodifusão, na lo calidade ob jeto do edi tal, nem de ou -
tras em presas de ra diodifusão, em mu nicípios di ver-
sos, em ex cesso aos li mites fi xados no art. 12 do De -
creto-Lei nº 236, de 1967;

§ 2º A do cumentação re lativa à qua lificação
econômico-financeira con sistirá em:

a) ba lanço pa trimonial e de monstrações con tá-
beis do úl timo exer cício so cial, já exigíveis e apre sen-
tados na for ma da lei, que com provem a boa si tuação
financeira da em presa, ve dada a sua subs tituição por
balancetes ou ba lanços pro visórios;

b) cer tidão ne gativa de fa lência ou con cordata
expedida pelo dis tribuidor da sede da pes soa ju rídica.

§ 3º A do cumentação re lativa à re gularidade fis -
cal con sistirá em:

a) pro va de ins crição no Ca dastro Ge ral de Con -
tribuintes  – CGC;

b) pro va de ins crição no ca dastro de con tribuin-
tes, es tadual ou mu nicipal, se hou ver, re lativo à sede
da en tidade;

c) pro va de re gularidade re lativa à Se guridade
Social e ao Fun do de Ga rantia do Tem po de Ser viço – 
FGTS;

d) pro va de re gularidade para com as Fa zendas
Federal, Esta dual e Mu nicipal da sede da en tidade,
ou ou tra equi valente, na for ma da lei.

§ 4º A do cumentação re lativa aos só cios con sis-
tirá em pro va da con dição de bra sileiro nato ou na tu-
ralizado há mais de dez anos, fe ita me diante cer tidão
de nas cimento ou ca samento, cer tificado de re servis-
ta, tí tulo de ele itor, car teira pro fissional ou de iden tida-
de, ou com provante de na turalização ou de re conhe-
cimento de igual dade de di reitos ci vis, para os por tu-
gueses.

§ 5º A do cumentação re lativa aos di rigentes
consistirá em:

a) pro va da con dição de bra sileiro nato ou na tu-
ralizado há mais de dez anos, fe ita me diante qual quer

dos do cumentos pró prios men cionados no pa rágrafo
anterior;

b) cer tidão dos car tórios Dis tribuidores Cí veis e
Criminais e do de Pro testos de Tí tulos, dos lo cais de
residência nos úl timos cin co anos, bem as sim das lo -
calidades onde exer çam, ou ha jam exercido, no mes-
mo pe ríodo, ati vidades econômicas;

c) pro va do cum primento das obri gações ele ito-
rais, me diante do cumento for necido pela Jus tiça Ele i-
toral;

d) de claração de que:
1. não par ticipam da di reção de ou tra exe cutan-

te do mes mo tipo de ser viço de ra diodifusão, na lo ca-
lidade ob jeto do edi tal, nem de ou tras en tidades de
radiodifusão, em mu nicípios di versos, em ex cesso
aos li mites fi xados no art. 12 do De creto-Lei nº 236,
de 1967;

2. não es tão no exer cício de mandato ele tivo
que lhes as segure imu nidade par lamentar ou de car -
go ou fun ção do qual de corra foro es pecial.

§ 6º Os do cumentos men cionados no pa rágrafo
anterior, com ex ceção dos que te nham va lidade pre -
determinada e dos com provantes de na cionalidade,
deverão ser fir mados, ex pedidos ou re validados em
data não su perior a no venta dias, an teriores à data de 
sua ex pedição.

§ 7º Será ina bilitada a pro ponente que de ixar de
apresentar qualquer dos do cumentos in dicados nos
§§ 1º a 6º des te ar tigo, ou que, em os apre sentando,
não aten dam às exi gências do edi tal ou es tejam com
falhas ou in correções.

§ 8º Ultra passada a fase de ha bilitação das pro -
ponentes e aber tas as propostas, não cabe ina bili-
tá-las por mo tivo re lacionado com a ha bilitação, sal vo
em face de ra zão de fa tos su pervenientes ou só co -
nhecidos após o seu tér mino.”

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

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

Complementa e mo difica a Lei nº
4.117, de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So mente po derão exe cutar serviço de

televisão edu cativa:
a) a União;
b) os es tados, ter ritórios e mu nicípios;
c) as uni versidades bra sileiras;
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d) as fun dações constituídas no Bra sil, cu jos es -
tatutos não con trariem o Có digo Bra sileiro de Te leco-
municações.

§ 1º As uni versidades e fun dações de verão,
comprovadamente, pos suir re cursos pró prios para o
empreendimento.

§ 2º A ou torga de ca nais para a te levisão edu ca-
tiva não de penderá da pu blicação do edi tal previsto
do ar tigo 34 do Có digo Bra sileiro de Te lecomunica-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108, 
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Altera dis positivos do Re gulamento
dos Ser viços de Ra diodifusão, apro vado
pelo De creto nº 52.795, de 31 de ou tubro
de 1963, e mo dificado por dis posições
posteriores.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe so bre a ela boração, a re da-
ção, a al teração e a con solidação das
leis, con forme de termina o pa rágrafo úni -
co do art. 59 da Cons tituição Fe deral, e
estabelece nor mas para a con solidação
dos atos nor mativos que men ciona.

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

PARECER Nº 146, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 606, de
2002 (nº 1.560 de 2001, na Câ mara dos
Deputados), que apro va o ato que ou tor-
ga per missão à Rá dio Cru zeiro FM Ltda.,
para ex plorar ser viço de ra diodifusão so -
nora em fre qüência mo dulada na ci dade
de Glo rinha, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

Relator: Se nador Mozarildo Ca valcanti

I – Re latório

Chega a esta Co missão, para pa recer, o Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 606, de 2002 (nº 1.560, de
2001, na Câ mara dos De putados), que aprova o ato
que ou torga per missão à Rá dio Cru zeiro FM Ltda.,
para ex plorar o serviço de ra diodifusão so nora em fre -
qüência mo dulada na ci dade de Glo ri nha, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sagem Pre sidencial, o Pre si-
dente da Re pública sub mete ao Con gresso Na cional
o ato cons tante da Por taria nº 278, de 16 de maio de
2001, que ou torga per missão para a ex ploração de
canal de ra diodifusão so nora, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons tituição Fe deral.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

O re ferido pro jeto foi apro vado pela Co missão
de Ciên cia e Tec nologia, Co municação e Infor mática
da Câ mara dos De putados, que se guiu o pa recer fa -
vorável de seu Re lator. Na Co missão de Cons tituição
e Jus tiça e de Re dação da quela Casa, o pro jeto foi
considerado ju rídico, cons titucional e va zado em boa
técnica le gislativa.

II – Aná lise

Conforme de termina o Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu cação opi nar acer ca de pro posições que
versem so bre co municação, im prensa, ra diodifusão,
televisão, ou torga e re novação de con cessão, permis-
são e au torização para serviços de ra diodifusão so -
nora e de sons e ima gens, de vendo pro nunciar-se
também so bre a cons titucionalidade, ju ridicidade e
técnica le gislativa des sas pro posições.

O pro cesso de exa me e apre ciação dos atos do
Poder Executivo que ou torgam ou re novam conces-
são, per missão ou au torização para que se exe cutem
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons tituição Fe deral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gislativo, pe las formalidades e 
pelos cri térios es tabelecidos na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral. Essa nor ma in terna re laci-
ona os ele mentos a se rem in formados pela en tidade
pretendente e pelo Mi nistério das Co municações que
devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Co -
missão de Edu cação.

O exa me da do cumentação que acom panha o
PDS nº 606, de 2002 não evi denciou vi olação das for -
malidades es tabelecidas na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sendo o pro jeto de de creto le gislati-
vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
aos re quisitos cons titucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -
gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
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não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,
nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação
que acom panha o PDS nº 606, de 2002 não evi denci-
ou vi olação das for malidades es tabelecidas na Re so-
lução nº 39, de 1992, do Se nado Fe deral, e não ha-

vendo re paros quan to aos as pectos de cons tituciona-
lidade, ju ridicidade e de téc nica le gislativa, opi namos
pela Apro vação do ato que ou torga per missão à Rá -
dio Cru zeiro FM Ltda., para exe cutar serviço de ra dio-
difusão so nora em fre qüência mo dulada na ci dade de 
Glorinha, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for ma do
Projeto de De creto Le gislativo ori ginário da Câ mara
dos De putados.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri buições do Con gresso Na cional

Art. 49.É da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:
....................................................................................

XII – apre ciar os atos de con cessão e re novação
de con cessão de emissoras de rá dio e te levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co municação So cial

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º A não-re novação da con cessão ou per mis-
são de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an teriores.

§ 4º O can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de ven cido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º O pra zo da con cessão ou per missão será
de dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze
para as de te levisão.
....................................................................................

PARECER Nº 147, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 609, de
2002 (nº 1.640/2002, na Câ mara dos De-
putados), que apro va o ato que ou torga
permissão à Vi tória Co municação Ltda.
para ex plorar ser viço de ra diodifusão so -
nora em fre qüência mo dulada na ci dade
de São Gon çalo do Sa pucaí, Esta do de
Minas Ge rais.

Relator: Se nador Mo zarildo Ca valcanti

I – Re latório

Chega a esta Co missão, para pa recer, o Projeto
de De creto Le gislativo nº 609, de 2002 (nº 1.640, de
2002, na Câ mara dos De putados), que apro va o ato
que ou torga per missão à Vi tória Co municação Ltda.
para ex plorar o ser viço de ra diodifusão so nora em fre -
qüência mo dulada na ci dade de São Gon çalo do Sa -
pucaí, Esta do de Mi nas Ge rais.

Por meio de Men sagem Pre sidencial, o Pre si-
dente da Re pública sub mete ao Con gresso Na cional
o ato cons tante da Por taria nº 421, de 7 de agos to de
2001, que ou torga per missão para a ex ploração de
canal de ra diodifusão so nora, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons tituição Fe deral.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

O re ferido pro jeto foi apro vado pela Co missão
de Ciên cia e Tec nologia, Co municação e Infor mática
da Câ mara dos De putados, que se guiu o pa recer fa -
vorável de seu re lator. Na Co missão de Cons tituição e 
Justiça e de Re dação da quela Casa, o pro jeto foi con -
siderado ju rídico, constitucional e va zado em boa téc -
nica le gislativa.

II – Aná lise

Conforme de termina o Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu cação opi nar acer ca de pro posições que
versem so bre co municação, im prensa, ra diodifusão,
televisão, ou torga e re novação de con cessão, permis-
são e au torização para serviços de ra diodifusão so -
nora e de sons e ima gens, de vendo pro nunciar-se
também so bre a cons titucionalidade, ju ridicidade e
técnica le gislativa des sas pro posições.

O pro cesso de exa me e apre ciação dos atos do
Poder Executivo que ou torgam ou re novam conces-
são, per missão ou au torização para que se exe cutem
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons tituição Fe deral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gislativo, pe las formalidades e 
pelos cri térios es tabelecidos na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral. Essa nor ma in terna re laci-
ona os ele mentos a se rem in formados pela en tidade
pretendente e pelo Mi nistério das Co municações que
devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Co -
missão de Edu cação.

O exa me da do cumentação que acom panha o
PDS nº 609, de 2002, não evi denciou vi olação das
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formalidades es tabelecidas na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sen do o pro jeto de de creto le gislati-
vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
aos re quisitos cons titucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -
gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,
nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação

que acom panha o PDS nº 609, de 2002, não evi denci-
ou vi olação das for malidades es tabelecidas na Re so-
lução nº 39, de 1992, do Se nado Fe deral, e não ha-
vendo re paros quan to aos as pectos de cons tituciona-
lidade, ju ridicidade e de téc nica le gislativa, opi namos
pela apro vação do ato que ou torga per missão à Vi tó-
ria Co municação Ltda., para exe cutar serviço de ra di-
odifusão so nora em fre qüência mo dulada na ci dade
de São Gon çalo do Sa pucaí, Esta do de Mi nas Ge rais,
na for ma do Pro jeto de De creto Le gislativo ori ginário
da Câ mara dos De putados.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003.  – 

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  25 04529    211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

SEÇÃO II
Das Atri buições do Con gresso Na cional

Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:
....................................................................................

XII – apre ciar os atos de con cessão e re novação
de con cessão de emissoras de rá dio e te levisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co municação So cial

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º – O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º – A não re novação da concessão ou per -
missão de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º – O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an terio-
res.

§ 4º – O can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de ven cido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º – o pra zo da con cessão ou per missão será
de dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze
para as de te levisão.
....................................................................................

PARECER Nº 148, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 635, de
2002 (nº 1.720/2002, na Câ mara dos De-
putados), que apro va o ato que ou torga
permissão à Rá dio Clu be FM Are nápolis
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifu-
são so nora em fre qüência mo dulada na
cidade de Are nápolis, Estado de Mato
Grosso.

 – Re lator: Se nador Jonas Pi nheiro

I – Re latório

Chega a esta Co missão, para pa recer, o Projeto
de De creto Le gislativo nº 635, de 2002 (nº 1.720, de
2002, na Câ mara dos De putados), que apro va o ato
que ou torga per missão à Rá dio Clube FM Are nápolis
Ltda. para ex plorar o ser viço de ra diodifusão so nora
em fre qüência mo dulada na ci dade de Are nápolis,
Estado de Mato Gros so.

Por meio de Men sagem Pre sidencial, o Pre si-
dente da Re pública sub mete ao Con gresso Na cional
o ato cons tante da Por taria nº 791, de 28 de de zem-
bro de 2000, que ou torga per missão para a ex plora-
ção de ca nal de ra diodifusão so nora, nos ter mos do
art. 223, § 3º, da Cons tituição Fe deral.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

O re ferido pro jeto foi apro vado pela Co missão
de Ciên cia e Tec nologia, Co municação e Infor mática
da Câ mara dos De putados, que se guiu o pa recer fa -
vorável de seu re lator. Na Co missão de Cons tituição e 
Justiça e de Re dação da quela Casa, o pro jeto foi con -
siderado ju rídico, constitucional e va zado em boa téc -
nica le gislativa.

II – Aná lise

Conforme de termina o Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu cação opi nar acer ca de pro posições que
versem so bre co municação, im prensa, ra diodifusão,
televisão, ou torga e re novação de con cessão, permis-
são e au torização para serviços de ra diodifusão so -
nora e de sons e ima gens, de vendo pro nunciar-se
também so bre a cons titucionalidade, ju ridicidade e
técnica le gislativa des sas pro posições.

O pro cesso de exa me e apre ciação dos atos do
Poder Executivo que ou torgam ou re novam conces-
são, per missão ou au torização para que se exe cutem
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons tituição Fe deral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gislativo, pe las formalidades e 
pelos cri térios es tabelecidos na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral. Essa nor ma in terna re laci-
ona os ele mentos a se rem in formados pela en tidade
pretendente e pelo Mi nistério das Co municações que
devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Co -
missão de Edu cação.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sendo o pro jeto de de creto le gislati-
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vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
os re quisitos cons titucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -
gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,
nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação
que acom panha o PDS nº 635, de 2002, não de tectou
violação das for malidades es tabelecidas na Re solu-
ção nº 39, de 1992, do Se nado Fe deral, e não ha ven-
do re paros quan to aos as pectos de cons titucionalida-
de, ju ridicidade e de téc nica le gislativa, op tamos pela
aprovação do ato, na for ma do Pro jeto de De creto Le -
gislativo ori ginário da Câ mara dos De putados.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2203. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TÍTULO IV 
Da Orga nização dos Po deres

CAPÍTULO I
Do Po der Le gislativo

Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:
....................................................................................

XII – apre ciar os atos de con cessão e re novação
de con cessão de emissoras de rá dio e te levisão;
....................................................................................

TÍTULO VIII 
Da Ordem So cial

CAPÍTULO V
Da Co municação So cial

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º A não re novação da con cessão ou per mis-
são de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an teriores.

§ 4º O can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de ven cido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º O pra zo da con cessão ou per missão será
de dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze
para as de te levisão.
....................................................................................

PARECER Nº 149, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 718, de
2002 (nº 1.879/9 2002, na Câ mara dos De pu-
tados), que apro va o ato que ou torga per-
missão à Fun dação Se ridó Cen tral para
executar ser viço de ra diodifusão so nora

em fre qüência mo dulada na ci dade de
Caicó, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Relator: Se nador Garibaldi Alves Fi lho

I – Re latório

Chega a esta Co missão, para pa recer, o Projeto
de De creto Le gislativo nº 718, de 2002 (nº 1.879, de
2002, na Câ mara dos De putados), que apro va o ato
que ou torga per missão à Fun dação Se ridó Cen tral
para ex plorar o ser viço de ra diodifusão so nora em fre -
qüência mo dulada na ci dade de Ca icó, Estado do Rio
Grande do Nor te.

Por meio de Men sagem Pre sidencial, o Pre si-
dente da Re pública sub mete ao Con gresso Na cional
o ato cons tante da Por taria nº 699, de 21 de no vem-
bro de 2001, que ou torga per missão para a ex plora-
ção de ca nal de ra diodifusão so nora, nos ter mos do
art. 223, § 3º, da Cons tituição Fe deral.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

O re ferido pro jeto foi apro vado pela Co missão
de Ciên cia e Tec nologia, Co municação e Infor mática
da Câ mara dos De putados, que se guiu o pa recer fa -
vorável de seu Re lator. Na Co missão de Cons tituição
e Jus tiça e de Re dação da quela Casa, o pro jeto foi
considerado ju rídico, cons titucional e va zado em boa
técnica le gislativa.

II – Aná lise

Conforme de termina o Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu cação opi nar acer ca de pro posições que
versem so bre co municação, im prensa, ra diodifusão,
televisão, ou torga e re novação de con cessão, permis-
são e au torização para serviços de ra diodifusão so -
nora e de sons e ima gens, de vendo pro nunciar-se
também so bre a cons titucionalidade, ju ridicidade e
técnica le gislativa des sas pro posições.

O pro cesso de exa me e apre ciação dos atos do
Poder Executivo que ou torgam ou re novam conces-
são, per missão ou au torização para que se exe cutem
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons tituição Fe deral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gislativo, pe las formalidades e 
pelos cri térios es tabelecidos na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral. Essa nor ma in terna re laci-
ona os ele mentos a se rem in formados pela en tidade
pretendente e pelo Mi nistério das Co municações que
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devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Co -
missão de Edu cação.

O exa me da do cumentação que acom panha o
PDS nº 718, de 2002, não evi denciou vi olação das
formalidades es tabelecidas na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sen do o pro jeto de de creto le gislati-
vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
aos re quisitos cons titucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -
gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,

nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação
que acom panha o PDS nº 718, de 2002, não evi denci-
ou vi olação das for malidades es tabelecidas na Re so-
lução nº 39, de 1992, do Se nado Fe deral, e não ha-
vendo re paros quan to aos as pectos de cons tituciona-
lidade, ju ridicidade e de téc nica le gislativa, opi namos
pela apro vação do ato que ou torga per missão à Fun -
dação Se ridó Cen tral, para exe cutar ser viço de ra dio-
difusão so nora em fre qüência mo dulada na ci dade de 
Caicó, Esta do do Rio Gran de do Nor te, na for ma do
Projeto de De creto Le gislativo ori ginário da Câ mara
dos De putados.

Sala da Co missão, 18 de Mar ço de 2003. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO  DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 1988

SEÇÃO II
Das Atri buições do Con gresso Na cional

Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:
....................................................................................

XII – apre ciar os atos de con cessão e re novação
e re novação de con cessão de emis soras de rá dio e
televisão
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co municação So cial

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º – O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º – A não re novação da concessão ou per -
missão de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º – O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an teriores.

§ 4º – o can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de ven cido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º – o pra zo da con cessão ou per missão será
de dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze
para as de te levisão.
....................................................................................

PARECER Nº 150, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 754, de
2002 (nº 1.732/e 2002, na Câ mara dos De -
putados), que apro va o ato que re nova a
concessão ou torgada à Rá dio Ca noinhas
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifu-
são so nora em onda mé dia na ci dade de
Florianópolis, Esta do de San ta Ca tarina.

RELATOR: Se nador Jorge Bor nhausen

I – Re latório

Chega a esta Co missão, para pa recer, o Projeto
de De creto Le gislativo (PDS) nº 754, de 2002 (nº
1.732, de 2002, na Câ mara dos De putados), que
aprova o ato que re nova a con cessão ou torgada à
Rádio Ca noinhas Ltda. para ex plorar o ser viço de ra -
diodifusão so nora em onda mé dia na ci dade de Flo ri-
anópolis, Esta do de San ta Ca tarina.

Por meio da Men sagem Pre sidencial nº 862, de
2001, o Pre sidente da Re pública sub mete ao Con-
gresso Na cional o ato cons tante do De creto de 14 de
agosto de 2001, que re nova a con cessão para a ex -
ploração de ca nal de ra diodifusão so nora, nos ter mos
do art. 49, XII, com binado com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons tituição Fe deral.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

É a se guinte da com posição aci onária do em -
preendimento Rá dio Ca noinhas Ltda. (cf. fl. 105):

O re ferido pro jeto foi apro vado pela Co missão de
Ciência e Tec nologia, Co municação e Informática da
Câmara dos De putados, que se guiu o pa recer fa vorá-
vel de seu Re lator, o De putado Arol de de Oli veira.

Na Co missão de Cons tituição e Jus tiça e de Re -
dação da quela Casa, o pro jeto foi con siderado ju rídico,
constitucional e va zado em boa téc nica le gislativa.

II – Aná lise

Conforme de termina o Re gimento Inter no do
Senado Fe deral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Comissão de Edu cação opi nar acer ca de pro posi-
ções que ver sem so bre co municação, im prensa, ra di-
odifusão, te levisão, ou torga e re novação de con ces-
são, per missão e au torização para ser viços de ra dio-
difusão so nora e de sons e ima gens, de vendo pro-
nunciar-se também so bre a cons titucionalidade, ju ri-
dicidade e téc nica le gislativa des sas pro posições.

o pro cesso de exa me e apre ciação dos atos do
Poder Executivo que ou torgam ou re novam conces-

04534 Ter ça-feira  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL216 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



são, per missão ou au torização para que se exe cutem
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons tituição Fe deral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gislativo, pe las for malidades e 
pelos critérios es tabelecidos na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral. Essa nor ma in terna re laci-
ona os ele mentos a se rem in formados pela en tidade
pretendente e pelo Mi nistério das Co municações que
devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Co -
missão de Edu cação.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sen do o pro jeto de de creto le gislati-
vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Risf.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
os re quisitos cons titucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -

gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,
nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação
que acom panha o PDS nº 754, de 2002 não de tectou
violação das for malidades es tabelecidas na le gisla-
ção per tinente, e não ha vendo re paros quan to aos as -
pectos de cons titucionalidade, ju ridicidade e de téc ni-
ca le gislativa, opi namos pela aprovação do ato, na
forma do pro jeto de de creto le gislativo ori ginário da
Câmara dos De putados.

Sala da Co missão,  18 de mar ço de 2003. – 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 1988

SEÇÃO II
Das Atri buições do Con gresso Na cional

Art. 49. E da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:
....................................................................................

XII – apre ciar os atos de con cessão e re nova-
ção.
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co municaçao So cial

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º – O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º – A não re novação da concessão ou per -
missão de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º – O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an teriores.

§ 4º – o can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de ven cido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º – O pra zo da con cessão ou per missão será
de dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze
para as de te levisão.
....................................................................................

PARECER Nº 151, DE 2003

Da Co missão de Edu cação, so bre o
Projeto de De creto Le gislativo nº 758, de
2002 (nº 1.802/2002, na Câ mara dos De-
putados), que apro va o ato que ou torga
permissão à SESAL – Co municação e
Informática Ltda. para ex plorar ser viço
de ra diodifusão so nora em onda mé dia
na ci dade de Cam bé, Estado do Pa raná.

RELATOR:  Se nador Flávio Arns

I – Re latório

Chega a esta Co missão, para pa recer, o Projeto
de De creto Le gislativo nº 758, de 2002 (nº 1.802, de
2002, na Câ mara dos De putados), que apro va o ato
que ou torga per missão à SESAL – Co municação e
Informática Ltda. para ex plorar o ser viço de ra diodifu-
são so nora em onda mé dia na ci dade de Cam bé,
Estado do Pa raná.

Por meio de Men sagem Pre sidencial, o Pre si-
dente da Re pública sub mete ao Con gresso Na cional
o ato cons tante da Por taria nº 638, de 24 de ou tubro
de 2001, que ou torga per missão para a ex ploração de 
canal de ra diodifusão so nora, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons tituição Fe deral.

A ex posição de mo tivos do Mi nistro das Co mu-
nicações ao Presidente da Re pública, do cumento
que in tegra os au tos, dá conta de que a pre sente so li-
citação foi ins truída de con formidade com a le gisla-
ção apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.

O re ferido pro jeto foi apro vado pela Co missão
de Ciên cia e Tec nologia, Co municação e Infor mática
da Câ mara dos De putados, que se guiu o pa recer fa -
vorável de seu re lator. Na Co missão de Cons tituição e 
Justiça e de Re dação da quela Casa, o pro jeto foi con -
siderado ju rídico, constitucional e va zado em boa téc -
nica le gislativa.

II – Aná lise

Conforme de termina o Re gimento Inter no do
Senado Fe deral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu cação opi nar acer ca de pro posições que
versem so bre co municação, im prensa, ra diodifusão,
televisão, ou torga e re novação de con cessão, permis-
são e au torização para serviços de ra diodifusão so -
nora e de sons e ima gens, de vendo pro nunciar-se
também so bre a cons titucionalidade, ju ridicidade e
técnica le gislativa des sas pro posições.

O pro cesso de exa me e apre ciação dos atos do
Poder Executivo que ou torgam ou re novam conces-
são, per missão ou au torização para que se exe cutem
serviços de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons tituição Fe deral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gislativo, pe las formalidades e 
pelos cri térios es tabelecidos na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral. Essa nor ma in terna re laci-
ona os ele mentos a se rem in formados pela en tidade
pretendente e pelo Mi nistério das Co municações que
devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Co -
missão de Edu cação.

O exa me da do cumentação que acom panha o
PDS nº 758, de 2002, não evi denciou vi olação das
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formalidades es tabelecidas na Re solução nº 39, de
1992, do Se nado Fe deral.

A ma téria é de com petência ex clusiva do Con -
gresso Na cional, sen do o pro jeto de de creto le gislati-
vo o ins trumento ade quado, con forme pre ceitua o art.
213, II, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral.

A pro posição ori unda da Câ mara, des tinada a
aprovar o ato do Po der Executivo sob exa me, atende
aos re quisitos cons titucionais for mais re lativos à com -
petência le gislativa da União e às atri buições do Con -
gresso Na cional, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons tituição. Constata-se que o re ferido pro jeto
não con traria pre ceitos ou prin cípios da Lei Ma ior,
nada ha vendo, pois, a ob jetar no to cante à sua cons ti-
tucionalidade ma terial.

III – Voto

Tendo em vis ta que o exa me da do cumentação
que acom panha o PDS nº 758, de 2002, não evi denci-
ou vi olação das for malidades es tabelecidas na Re so-
lução nº 39, de 1992, do Se nado Fe deral, e não ha-
vendo re paros quan to aos as pectos de cons tituciona-
lidade, ju ridicidade e de téc nica le gislativa, opi namos
pela apro va ção do ato que ou torga per missão à
SESAL – Co municação e Infor mática Ltda., para exe -
cutar serviço de ra diodifusão so nora em onda mé dia
na ci dade de Cam bé, Esta do do Pa raná, na for ma do
Projeto de De creto Le gislativo ori ginário da Câ mara
dos De putados.

Sala da Co missão, 18 de mar ço de 2003.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL 1988

SEÇÃO II
Das Atri buições do Con gresso Na cional

Art. 49. É da com petência ex clusiva do Con gres-
so Na cional:

....................................................................................
XII – apre ciar os atos de con cessão e re nova-

ção.
....................................................................................

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

CAPÍTULO V

Da Co municação So cial

Art. 223. Com pete ao Po der Executivo ou torgar
e re novar con cessão, permissão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora e de sons e ima gens,
observado o prin cípio da comple mentaridade dos sis -
temas pri vado, pú blico e es tatal.

§ 1º  O Con gresso Na cional apre ciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re cebimento
da men sagem.

§ 2º A não re novação da con cessão ou per mis-
são de penderá de apro vação de, no mí nimo, dois
quintos do Con gresso Na cional, em vo tação no minal.

§ 3º  O ato de ou torga ou re novação so mente
produzirá efe itos le gais após de liberação do Con-
gresso Na cional, na for ma dos pa rágrafos an teriores.

§ 4º  O can celamento da con cessão ou per mis-
são, an tes de vencido o pra zo, de pende de de cisão
judicial.

§ 5º o pra zo da con cessão ou per missão será de 
dez anos para as emis soras de rá dio e de quin ze para 
as de te levisão.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – O Expe diente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Os Projetos de De creto Le gislativo nºs 54 a
73, de 2003, que aca bam de ser li dos, tra mitarão com
prazo de terminado de qua renta e cin co dias, nos ter -
mos do art. 223, § 1º, da Cons tituição Fe deral, e de
acor do com o art. 122, II, b, do Re gimento Inter no,
poderão re ceber emen das, pelo pra zo de cin co dias
úteis, pe rante a Co missão de Edu cação.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – O Se nhor Presidente da Re pública ado tou, em
21 de mar ço de 2003, e pu blicou no mes mo dia, mês
e ano, a Me dida Pro visória nº 111, de 2003, que “cria
a Se cretaria Espe cial de Po líticas de Pro moção da
Igualdade Ra cial, da Pre sidência da Re pública, e dá
outras pro vidências”.

De acor do com as in dicações das li deranças, e 
nos ter mos da Re solução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e 
seus pa rágrafos, fica as sim cons tituída a Co missão
Mista in cumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:
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– Pra zo no SF: de 18-4-2003 a 1º-5-2003 (42º dia)
 – Se mo dificado, de volução à CD: 1º-5-2003
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 2-5-2003 a  4-5-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par-

tir de: 5-5-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gresso: 19-5-2003 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Será fe ita a de vida co municação à Câ mara
dos De putados.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – A Pre sidência re cebeu a Mensagem nº 67, de
2003 (nº 91/2003, na ori gem), de 21 do corrente, do
Presidente da Re pública, en caminhando, em cum pri-
mento ao dis posto no art. 9º da Lei Com plementar nº
101, de 2000 (Lei de Res ponsabilidade Fis cal), re la-
tório con tendo os no vos li mites de em penho e mo vi-
mentação fi nanceira que ca berão ao Se nado Fe deral,
bem como os res pectivos pa râmetros e me mória de
cálculo das re ceitas e des pesas.

O ex pediente vai à Pri meira-Secretaria do Se-
nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Há ora dores ins critos.

Concedo a pa lavra ao eminente Se nador Eu rí-
pedes Ca margo, que disporá de até 20 mi nutos.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Blo co/PT – DF. 
Pronuncia o se guinte dis curso.) – Sr. Pre sidente, Srªs e 
Srs. Se nadores, mu ito bre vemente es taremos apre ci-
ando, nesta Casa, a pro posta de re forma pre videnciá-
ria, uma das pri oridades do Go verno do Pre sidente
Luiz Iná cio Lula da Sil va. É sim plesmente ine vitável
que o sis tema pre videnciário seja mo dificado, e ur gen-
temente, sob pena de se in viabilizar o pa gamento dos
benefícios da se guridade às ge rações fu turas e até
mesmo àque les con tribuintes que es tão pres tes a re ce-
ber a con trapartida por lon gos anos de con tribuição.

A con veniência e, mais do que isso, a ne cessi-
dade e a ur gência de se pro mover essa re forma, Sr.
Presidente, são de tal for ma evi dentes que, acre dito,
não há mais qual quer bra sileiro mi nimamente in for-
mado que se opo nha a esse propósito. A ques tão que
vem pro vocando in tensa po lêmica no meio po lítico,
na área go vernamental, nos sin dicatos e na mí dia, e
gerando an gustiada ex pectativa do fun cionalismo pú -
blico, da classe tra balhadora, e dos con tribuintes em
geral, re fere-se à for ma como deve ser fe ita essa re -
forma. Por isso é da ma ior im portância que apre cie-
mos essa ma téria sem aço damento, ana lisando as si -
tuações de to das as par tes en volvidas em suas di ver-

sas pe culiaridades, sem acir rar os ânimos, sem in dis-
por uns con tra os ou tros, sem pre julgar o mé rito.

É im portante, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, que bus quemos a com preensão in tegral da
questão pre videnciária, para que pos samos en con-
trar as so luções mais ade quadas, de for ma a aca bar
com as dis torções hoje existentes, mas, tam bém,
sem cri ar ou tras.

A ver dade é que o sis tema de se guridade
vem-se tor nando in viável, já há al gumas dé cadas.
Não cus ta lem brar que os be nefícios pre videnciários,
ao con trário do que su põe o ju ízo co mum, não têm o
objetivo de re compensar o con tribuinte por uma lon ga
vida de tra balho, mas fo ram concebidos para pro teger
o ci dadão em sua ve lhice, quan do lhe é mais di fícil
encontrar uma co locação no mer cado de tra balho; ou
quando em sua vi uvez, não conta mais com a co labo-
ração do côn juge para man ter sua fa mília.

Basicamente, pode-se di zer que a con tribuição
dos tra balhadores, com a con trapartida dos pa trões,
deve pa gar os be nefícios da queles que usu fruem da
aposentadoria ou da pen são, de forma que o sis tema
se man tenha de for ma au tônoma.

Durante al gum tempo, em que pe sem as trans -
formações ocor ridas an tes de de pois de a se guridade
ser uni ficada, esse sis tema fun cionou, mas al guns fa -
tos vi riam a pre judicar a sua sus tentabilidade.

É pre ciso aten tar, pri meiramente, para a mu dan-
ça ocor rida na pi râmide etá ria da po pulação bra silei-
ra. Até há al gumas dé cadas, di zia-se, com ra zão, que
o Bra sil era um País de jo vens. No en tanto, o País en -
velheceu: de um lado, a po pulação adulta, aí in cluídos
os ve lhos, passou a vi ver mais, re sultado das no vas
conquistas da Me dicina, da pre venção na sa úde pú -
blica e da ma ior di fusão de mu itos cu idados que re -
querem o bem-es tar e a lon gevidade; de ou tro lado, a
taxa de nas cimento re duziu-se de forma sig nificativa,
pelos efe itos do pla nejamento fa miliar, pe las di ficul-
dades em criar fa mília nu merosa num país cada vez
mais ur banizado, com in chaço nas gran des me trópo-
les, e, evi dentemente, pelo am plo aces so aos me ios
contraceptivos.

Alterou-se, portanto, a equa ção. Te mos, ago ra,
um nú mero bas tante re duzido de con tribuintes e uma
numerosa po pulação de be neficiários. A par des sa
transformação de mográfica, a ca rência de em pregos
levou gran de par te da po pulação bra sileira a bus car
sua sus tentação no tra balho in formal, re duzindo ain -
da mais a base con tributiva da Pre vidência.

A con seqüência ad vinda des sa sé rie de fa tores
é que o sis tema ge ral de Pre vidência aca bou ar cando
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com as apo sentadorias e as pen sões da po pulação
rural, o que con tribuiu para au mentar o fos so en tre os
recursos disponíveis e os gas tos com a ma nutenção
dos be nefícios, uma vez que os be neficiários ja mais
haviam con tribuído para o sis tema. Sem qual quer crí -
tica a tal pro vidência, por quanto o so frido ho mem do
campo era mar ginalizado até en tão, é pre ciso en ten-
der que o cus to des ses be nefícios não deve ser con si-
derado um gas to do sis tema de se guridade, mas, sim,
de as sistência so cial.

É im portante con siderar es sas con dicionantes
para não atri buir os cha mados rombos do sis tema
previdenciário aos pri vilégios de al gumas ca tegorias,
especialmente quan do se bus cam bo des ex piatórios
para ex plicar as dis torções da se guridade.

Nesse pon to, me rece es pecial aten ção a si tua-
ção do fun cionalismo pú blico, cujo sis tema pre viden-
ciário deve ser o alvo pri oritário das mu danças que se
anunciam. Exis tem ain da mu itas distorções no sis te-
ma, como tam bém sub sistem al gumas no re gime ge -
ral. Não se pode, po rém, fa zer do servidor pú blico o
bode ex piatório dos ma les da pre vidência so cial no
Brasil, pelo fato de ele se apo sentar com base em sua 
remuneração in tegral. Por uma ques tão de jus tiça, Sr.
Presidente, é pre ciso le var em con ta, e igual mente
esclarecer a opi nião pú blica – o que mu itas ve zes a
mídia não faz – que o ser vidor pú blico re colhe para a
Previdência o cor respondente a 11% de sua re mune-
ração to tal.

Se esse re colhimento é su ficiente para ga rantir
a ma nutenção do sis tema, num re gime de ca pitaliza-
ção, e o quan to deve ser al terado – em va lores ou em
tempo de con tribuição – é o que de vemos dis cutir, de -
talhadamente e sem aço damento, para vi abilizar a
seguridade.

Na apre ciação da pro posta de re forma pre vi-
denciária, de veremos le var em con ta que o re gime
dos ser vidores re presenta um gra ve ônus para a ad -
ministração pú blica, mas que não se pode cul par o
funcionalismo, uma vez que os be nefícios da ca tego-
ria eram ban cados pelo Erá rio. So mente em 1993,
com a Emen da Cons titucional nº 3, se atri buiu às con -
tribuições dos ser vidores o ca ráter de equilíbrio atu a-
rial e fi nanceiro pró prio dos re gimes previdenciários.

Ainda as sim, o ca ráter ad ministrativo do re gime
dos ser vidores con tinua pre sente, bas tando lem brar
que o va lor dos be nefícios, acom panhando os pro-
ventos da ca tegoria, re sulta da po lítica de re munera-
ção do Esta do, não sen do, portanto, pelo va lor das
contribuições re colhidas.

Em que pe sem es sas con siderações, devo re a-
firmar mi nha convicção de que a re forma do sis tema

previdenciário é, mais do que ne cessária, ur gente,
ressaltando ape nas que o ser vidor pú blico não pode
ser con siderado cul pado pelo cha mado “rom bo pre vi-
denciário”. As al ternativas para equa cionar o pa ga-
mento dos be nefícios e o equi líbrio das con tas pú bli-
cas são va riadas e as propostas ain da não fo ram de fi-
nidas. Por isso, con sidero mais opor tuno ana lisá-las
quando che gar ao Con gresso a Men sagem do Pre si-
dente Luiz Iná cio Lula da Sil va, o que deve ocor rer em 
breve.

Até lá, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, de -
vemos ou vir os di versos seg mentos da so ciedade
brasileira e pon derar os seus ar gumentos, para que,
na apre ciação da ma téria tão po lêmica, pos samos
encontrar a jus ta pro porção do sa crifício e da re com-
pensa que cabe a cada con tribuinte e a cada be nefi-
ciário.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-

pos) – Con cedo a pa lavra à Se nadora Íris de Ara újo,
por per muta com o Se nador De móstenes Torres.

S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro -

nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da ora dora.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, eu ain da me
sinto um pou co to lhida aqui nes ta Tri buna, com mi cro-
fones bem di ferentes da queles com que te nho o há bi-
to de li dar. Estou acos tumada a des cer até as pla téi-
as, con versar com as pes soas, trocar, mesmo na mi -
nha con dição de ora dora, idéi as e ad quirir con teúdo
para os meus dis cursos. Como nor malmente sin to
bem de per to os olha res das pes soas com quem falo,
eu te nho tido uma cer ta di ficuldade de li dar ain da com 
esse mé todo aqui do Se nado que pa rece me pren der.
Talvez al gum dia, an tes do fim do meu man dato, po -
derei pe gar o mi crofone sem fio e, com a per missão
do Sr. Pre sidente, fa zer um dis curso à mi nha moda.

Enquanto isso, Srªs e Srs. Se nadores, eu gosta-
ria de fa lar de um problema que nos tem afli gido mu i-
to, a nós so ciedade como um todo.

Recentemente, a te levisão bra sileira exi biu, em
rede na cional, ce nas gravadas por uma câ mara ocul -
ta que mos travam uma senhora ido sa sen do ro tineira-
mente es pancada por sua acom panhante. Era tal a
fúria da agres sora que re sultou na mor te da ví tima.

O que mais me im pressionou nes se epi sódio
doloroso foi a apa tia da ido sa, que não ten tava qual -
quer re ação de de fesa, como se es tivesse con forma-
da com a agres são e acre ditasse ser inú til qual quer
apelo. Era a ima gem da mais com pleta so lidão e to tal
desamparo.

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  25 04541    223ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     223ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Infelizmente, Srªs e Srs. Se nadores, esse fato
brutal não pode ser atri buído a uma ma nifestação iso -
lada de cru eldade. Aque les que tam bém ti veram no tí-
cias pela te levisão certamente não es queceram as
imagens de aban dono e mi séria que mos travam o co -
tidiano dos ido sos in ternados na Clí nica San ta Ge no-
veva, no Rio de Ja neiro, há pou cos anos.

No pri meiro caso, a vi olência de uma pro fissio-
nal sem o mí nimo pre paro para a fun ção que exer cia;
no se gundo caso, o ido so trans formado em mer cado-
ria por em presários ines crupulosos vol tados ape nas
para o lu cro e to talmente es quecidos dos de veres e
compromissos as sumidos com a guar da das pes soas
idosas.

Essas ce nas fi cam na lem brança, por que se tor -
naram pú blicas. Mas o que di zer de mi lhões de idosos
anônimos que vi vem na so lidão e na mi séria, que vi -
vem na rua como men digos, ou da queles que es tão
sós e na po breza, en frentando fi las para ob ter al gum
tratamento ou me dicação que, mu ito fre qüentemente,
não lhes che ga na hora da do ença e da dor?

A vi olência cres cente em to dos os se tores de
nossa so ciedade tam bém faz dos ido sos ví timas pre fe-
renciais mu ito es pecialmente no trân sito. Se gundo pes -
quisa do Hos pital das Clí nicas da Fa culdade de Me dici-
na da Uni versidade de São Pa ulo, 19% dos aci dentes
de trân sito acon tecem nas cal çadas, e as ví timas são,
em gran de par te, os ido sos, com fra turas e fe rimentos
provocados por que das, mu itas de las fa tais.

Ouvimos di zer, des de pe quenos, pe los nos sos
pais, pe las pessoas que nos cer cam, que te mos que
ter mu ito cu idado com as pes soas ido sas de nossa fa -
mília. So mos con duzidos de tal for ma a aju dá-las a
descer um de grau, a che gar a um lo cal, porque sa be-
mos que, se hou ver uma fra tura, se o ido so cair, ele
será en caminhado para o hos pital e, certamente daí,
terá con seqüências que, na ma ioria dos ca sos, vai
levá-lo à mor te.

Nas úl timas dé cadas, os bra sileiros ti veram au -
mentada a sua ex pectativa de vida. Mas o per centual
de ido sos au mentou não ape nas porque os brasilei-
ros es tão vi vendo mais, mas tam bém por que, por
questões eco nômicas e cul turais, a nos sa taxa de na -
talidade di minuiu, e as sim a fa ixa dos ido sos as sume
um peso ma ior na cons tituição da nos sa po pulação.
Hoje, as pes soas com ses senta anos ou mais já be i-
ram os 9% do to tal da po pulação bra sileira.

Há al guns anos, numa crô nica pu blicada pelo
jornal O Esta do de S. Pa ulo, a bri lhante es critora Ra -
quel de Qu eiroz adi antou-se aos es tudiosos so ciais e
mostrou que, no Nor deste bra sileiro, os idosos apo-

sentados pelo Fun rural são, mu itas ve zes, a única
fonte de ren da das suas fa mílias.

Em 2001, se gundo o IBGE, 29,7% das fa mílias do 
campo e 18,8% das ci dades vi viam aba ixo da li nha de
pobreza. Mas essa pro porção su biria para 49% e
33,8%, se es sas fa mílias não pu dessem con tar com o
auxílio da ren da das pes soas com mais de ses senta
anos.

A po pulação de ido sos é crescente e ain da, se -
gundo o cen so de 2000, con centra-se cada vez mais
nas áre as ur banas e é com posta ma joritariamente
por mu lheres.

No Bra sil de hoje, os ido sos as sumem im portân-
cia e res ponsabilidades, seja pela me lhoria na co ber-
tura da se guridade, com pen sões e apo sentadorias,
seja pelo au mento da lon gevidade, que per mite a mu -
itos tra balharem, ou, ain da, pela cri se dos jo vens, de -
vido ao de semprego, à gra videz pre coce ou à se para-
ção de ca sais.

No Cen so de 2000, foi con siderada como res -
ponsável pelo do micílio aquela pes soa in dicada, pe -
los pró prios mo radores como re ferência da fa mília.
Segundo esse con ceito, há, no Bra sil, 8 mi lhões e 96
mil ido sos res ponsáveis por do micílios fa miliares.

Em re lação a isso, eu gos taria de dar um de poi-
mento pes soal. Nes ta mi nha lon ga ca minhada como
agente po lítico e so cial, en contrei fa mílias in teiras pe -
las qua is o ido so era o res ponsável, de que era o pro -
vedor. Mu itas ve zes sus tentavam a fa mília com uma
pequena apo sentadoria e, mu itas das ve zes, mu lhe-
res ido sas continuavam tra balhando, la vando rou pa
para fora, pres tando ser viços do mésticos, cu idando
de cin co ou seis ne tos, crianças de ixadas com as
avós por con tingências so ciais ou por que suas fa míli-
as fo ram destroçadas e os pais par tiram para ou tro
relacionamento. Esse fato, con sidero a gran de ins titu-
ição so cial com que con ta o Bra sil hoje em re lação à
matéria que aca bo de ci tar.

A in dústria, o co mércio e a pu blicidade já re co-
nhecem o ido so como fa ixa sig nificativa do mer cado
consumidor. Bas ta ob servar as cam panhas pu blicitá-
rias de ban cos, ele trodomésticos, tu rismo... É cada
vez mais fre qüente a pre sença de ido sos nas gran des
campanhas pu blicitárias des tes ou de ou tros pro du-
tos. Os ido sos são es calados para re presentar pa péis
importantes, seja na vida de suas fa mílias e co muni-
dades, na pu blicidade e na fic ção bra sileiras. E isto
me faz lem brar do sa udoso com positor João do Vale,
que fala da sua in fância po bre, sem es cola, e de tudo
que con seguiu na vida atra vés da mú sica. Mas os ver -
sos do po eta pe dem vida me lhor tam bém para seus
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conterrâneos “que não pu deram es tudar, nem sa ber
fazer ba ião”.

Penso, Srªs e Srs. Se nadores, na queles ve lhi-
nhos bra sileiros ex cluídos do mer cado con sumidor,
que não con tam com a se gurança de uma apo senta-
doria, ain da que pre cária, na queles que não têm fa-
mília por si, os que dor mem nas ruas, que mor rem
nas fi las, nos cha mados “ve lhinhos de rua”.

Até há pou co tem po, o quadro so cial mos trava
crianças em si naleiros ven dendo ba las, pi rulitos, cho -
colates, lus trando o pára-bri sa de car ros em tro ca,
muitas ve zes, de mí seros tro cados. Pois hoje, em
nossa re alidade, além des sas crianças, além dos
chamados me ninos-de-rua, te mos en contrado um
sem-número de pes soas ido sas também nos si nalei-
ros, ven dendo ba las, cho colates, pi rulitos, em tro ca
de mí seros cen tavos, que lhe da rão a opor tunidade,
muitas ve zes, de comprar um pão ou um le ite que lhes
é ne gado, ape sar de tudo com que con tribuíram pela
vida afo ra.

Srªs e Srs. Se nadores, te mos que pen sar que o
sagrado hoje tam bém se cha ma ci dadania. Essa pa -
lavra está nos co rações e men tes de mi lhões de bra -
sileiros. Para nós, bra sileiros, essa pa lavra, hoje, traz
em si o cha mado ao pa gamento ur gente da nos sa
enorme dí vida so cial. Che go a di zer, atre vidamente
até, que a nos sa dí vida so cial é mu ito ma ior que a
nossa dí vida ex terna, e o pa gamento da nos sa dí vida
social tem que ser pela in clusão dos ex cluídos dos di -
reitos de ci dadania. Será atra vés da in clusão de mi -
lhares de ido sos ca rentes e aban donados que lhes
reconheceremos a ci dadania: um lu gar para morar,
alimentação, me dicamentos, la zer e – a ma ior de to -
das as bem-aven turanças para o ido so – al guém que
o que ira es cutar.

Sobre isso, te nho algo a di zer, re ferindo-me
também à mi nha ex periência pró pria, como agen te
social, como agen te po lítica. No pri meiro ca dastra-
mento que fiz para le var pessoas para um con junto
habitacional, cons truído, à épo ca, em rit mo de mu ti-
rão, pelo en tão Go vernador Íris Re zende, que, num
só dia, cons truiu mil ca sas, de parei-me com um qua -
dro es tarrecedor. Ao che gar para le var as pessoas
que es tavam de baixo de pon te ou mo rando em bar ra-
cos fe itos de plás tico, e até de pa pelão – en contrei até 
uma Vila Pa pel, porque ela era fe ita, li teralmente, de
papelão –, en contrei o qua dro mais es tarrecedor que
já vi na mi nha vida: aque las pes soas abri gavam, de
favor, idosos, que mo ravam, na pior con dição, nos
fundos des sas ca sas, se é que po deríamos cha mar
de ca sas, por que nem te nho co ragem de cha má-las
assim. E ali, na quele mo mento, mo vida por um sen ti-

mento de mi sericórdia, de amor e de res ponsabilida-
de, sur giu, não da mi nha ca beça – con fesso a V. Exªs
–, mas mu ito mais do meu co ração, o pro jeto cha ma-
do Vila Vida, cujo em brião provém da Vila Mu tirão,
que cons truí, com pré-mol dados, em 15 dias, e que
está lá até hoje, abri gando ido sos. A partir do Vila Mu -
tirão, construímos em Go iás, o Vila Vida, que é, hoje,
referência na cional, que sus citou o in teresse do go-
verno de Cuba, que, in clusive, man dou para cá um
grupo para co nhecer o pro jeto e le vou da qui uma pa -
lestrante, que, na épo ca, di rigia a Vila Vida, para ex -
plicar aos cu banos que há pos sibilidades, há como se 
fazer, há como se cons truir. É ne cessário que haja
uma de cisão po lítica, voltada para esse seg mento tão 
importante da nos sa so ciedade.

Sabemos, Srªs e Srs. Se nadores, que, por mais
e me lhor que se gas te o di nheiro pú blico, tudo que for
feito será pou co di ante da am plitude da mi séria e que,
por mais ra pidamente que se faça, será sem pre mu ito
devagar.

Do ano 2000 até abril de 2002, fo ram gas tos
quase R$3 bi lhões no aten dimento aos ido sos. Para
2003, o Fun do Na cional de Assis tência So cial dis porá
de R$3,8 bi lhões de re cursos ori undos da Co fins. A
verba ser virá para o pa gamento dos be nefícios da Lei 
Orgânica de Assis tência So cial aos ido sos de ficien-
tes. Ou tros R$1,5 bi lhão se rão uti lizados para pro gra-
mas de aten ção à sa úde do ido so.

Esses re cursos, como tan tos ou tros da área so -
cial, es tão des focados, frag mentados, des perdiça-
dos, se gundo aná lise de téc nicos e res ponsáveis por
políticas pú blicas, in clusive pelo Mi nistro da Pre vidên-
cia, em re cente vi sita a esta Casa. Na quela oca sião, o 
Ministro Ber zoini fa lou tam bém dos seg mentos da so -
ciedade que têm mais con dições de exer cer pres são
sobre os le gisladores. Esses seg mentos, dis se o Mi -
nistro, con seguem al cançar suas re ivindicações. E
faço uma per gunta a V. Exªs., meus co legas Se nado-
res e Se nadoras: como po dem ve lhos po bres e aban -
donados em todo esse Bra sil, como po dem es ses frá-
geis se res hu manos se or ganizar po liticamente? A
nossa pre sença aqui sig nifica que, se eles não po-
dem, te mos que nos or ganizar por eles, para que se -
jam con templados por po líticas pú blicas que de vem
ser vo tadas aqui nes te Par lamento, para que eles te -
nham o mí nimo de abri go, o mí nimo de re conheci-
mento pelo mu ito que fi ze ram à Na ção.

Estou con victa de que só a cons cientização da
sociedade será ca paz de promover a in clusão so cial
dos nos sos ve lhos ne cessitados. E isso, fe lizmente, já 
está co meçando. O es critor Ma noel Car los, au tor de
telenovelas, vem sen sivelmente abor dando con flitos
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familiares en frentados pe los ido sos. Nós aqui não
costumamos as sistir a no velas; as sistimos um ca pítu-
lo da qui, ou tro dali e aca bamos, mu itas ve zes, não en -
tendendo per feitamente o con teúdo; mas a gran de
maioria do povo bra sileiro tem co nhecimento das no -
velas. E Ma noel Car los tem abor dado o as sunto nas
personagens do ca sal de oc togenários Le opoldo e
Flora, da no vela Mulheres Apa ixonadas. A luta dos
idosos pe los seus di reitos é uma luta se melhante à
das mu lheres pela sua in dependência e au tonomia,
dentro e fora do es paço do méstico.

A CNBB de dica a Cam panha da Fraternidade
deste ano aos ido sos. É preciso que nós tam bém fa -
çamos a nos sa par te, trans formando esta Casa num
fórum ca paz de en frentar o pro blema e, jun to com os
outros Po deres da Re pública e a so ciedade, en con-
trar so luções para o de samparo de nos sos idosos ca -
rentes.

Cabe ao Exe cutivo a de finição ur gente de uma
política de sa úde para os ido sos que vá além das
campanhas de va cinação con tra a gri pe. É ne cessário
valorizar e es timular a Ge riatria. É preciso in cluir essa
especialização nos con cursos pú blicos da área de sa -
úde. E, mais do que o aten dimento à sa úde: nossos
idosos ca rentes pre cisam ser aco lhidos em sua ne-
cessidade de mo radia, ali mentação, la zer, afe to. Nes-
te mo mento, em que o Bra sil re conhece e en frenta
seus gra ves pro blemas de de sigualdades so ciais,
cabe a nós, Par lamentares, dar sus tentação e am pliar
o con teúdo das vo zes iso ladas que cla mam por tra ta-
mento ci dadão aos nos sos ido sos. Cabe-nos par tici-
par da cons cientização de nos sa so ciedade para a ur -
gência do atendimento aos nos sos ido sos po bres e
abandonados.

No mo mento em que nós, bra sileiros, con se-
guirmos re conhecer em cada ido so um ci dadão na
plenitude dos seus di reitos, te remos al cançado novo
patamar ci vilizatório, por que o res peito e o cu idado
com o ido so de monstram o grau de de senvolvimento
das so ciedades.

O res peito com o ido so tem a for ça da se iva da
vida, que afir ma a imor talidade da es pécie hu mana,
apesar da trágica con dição de mortal de cada um de
nós. Nes te mo mento gra ve, em que os hor rores da
guerra le vam o so frimento a mi lhões de pes soas, den -
tro e fora do Ira que, eu me so lidarizo com os ido sos
que so frem por seus fi lhos e ne tos, ou que so frem na
carne a fú ria da guer ra. Na condição de pa cifista por
natureza e tam bém por con vicção po lítica, quero di -
zer “não” a essa e a to das as guer ras.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra ao no bre Se nador Val dir
Raupp. S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Se nadores, mi nha presença
na tri buna des ta Casa des tina-se a te cer breves con-
siderações so bre um dos com ponentes do ce nário de 
apoio às mi croempresas e em presas de pe queno
porte que con sidero de vi tal im portância para a con -
dução ade quada des sa re levante par cela da vida
econômica na cional.

Quando Go vernador, cri amos o Sim ples es tadu-
al, dan do in centivo a mais de 15 mil mi cro e pe quenas
empresas do meu Esta do, por en tender que elas ge -
ram mais de 80% dos em pregos de lá. Assim cre io
que seja a mé dia em todo o País.

Em 1999, foi san cionada a Lei nº 9.841, que
consagrou o Esta tuto da Mi croempresa e da Empre sa
de Pe queno Por te, di ploma que, em seu art. 41, au to-
rizou o Po der Exe cutivo a cri ar o Fó rum Permanente
da Mi croempresa e da Empre sa de Pe queno Por te,
com par ticipação dos ór gãos fe derais com petentes e
das en tidades vin culadas ao se tor. Essa dis ciplina foi
regulamentada pelo De creto nº 3.474, de 19 de maio
de 2000, que ins tituiu o Fó rum e es tabeleceu sua
composição, es trutura e for ma de fun cionamento.

Presidido pelo Mi nistro de Esta do do De senvol-
vimento, Indús tria e Co mércio Exte rior, o Fó rum con -
grega 48 ór gãos de go verno e 47 en tidades re presen-
tativas, e tem por ob jetivo dis cutir te mas da mais alta
significação para as pe quenas e mi croempresas,
como a ra cionalização le gal e bu rocrática, o in vesti-
mento e o fi nanciamento em presarial, a for mação e a
capacitação em preendedora, a tec nologia e a ino va-
ção, o co mércio ex terior e a in tegração in ternacional,
e a in formação. Esses temas são tratados nos co mi-
tês em que o Fó rum foi sub dividido para se con seguir
maior agi lidade na de finição dos ru mos para cada
área es pecífica de abran gência.

Questões re levantes fo ram ob jeto de ava liação
pelo Fó rum, em seus dois anos de fun cionamento,
como os te lecentros de in formações e ne gócios, os
créditos di ferenciados para ex portações, o uso do
FATcomo fon te de re cursos de cré ditos e os con sórci-
os de ex portação, en tre ou tras, re presentando re sul-
tado con creto da atu ação des se or ganismo.

Sr. Pre sidente, o Go verno Lula ain da não res ta-
beleceu as ba ses de funcionamento do Fó rum Per -
manente da Mi croempresa e da Empre sa de Pe que-
no Por te, o que de ixa esse enor me seg mento em pre-
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sarial sem um es paço de mocrático para seu de bate
setorial, cuja efi cácia já se re velava no biê nio an terior.

Os prin cipais lí deres des sa co munidade têm co -
locado, de to das as for mas pos síveis, a ne cessidade
do pron to fun cionamento do Fó rum para que se pos -
sa avan çar nos es tudos e de bates re queridos pelo se -
tor. O Fó rum re presenta, hoje, a me lhor al ternativa de
representação e in terlocução de suas ne cessidades
perante as au toridades brasileiras.

Nesse sen tido, re cebi ur gente ape lo do Dr. Le o-
nardo So bral, Pre sidente do Sin dicato da Mi cro e Pe -
quena Indús tria do Estado de Ron dônia, que, ao en -
contro des ses an seios, so licita mi nha in tervenção
junto ao Mi nistro do De senvolvimento, Indús tria e Co -
mércio Exte rior com vis tas à re tomada do fó rum e ao
seu en quadramento como ór gão as sessor do re-
cém-criado Con selho de De senvolvimento Eco nômi-
co e So cial em ques tões re lativas às mi cro e pe que-
nas em presas.

Assim, na con vicção de que não sou uma voz
isolada, de que meus ilus tres Pa res concordarão em
que o ple no fun cionamento de um fó rum de mocrático
e re almente re presentativo da so ciedade deve ser
uma ban deira a ser le vantada e de que não só eu,
mas to das as Sras Se nadoras e Srs. Se nadores fa rão
eco ao pe dido que faço ao Mi nistro, des ta tri buna, e
que re iterarei, em ofí cio a S. Exª, para que seja cada
vez mais pres tigiado o Fó rum Per manente da Mi cro-
empresa e da Empre sa de Pe queno Por te.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-

pos.) – Con cedo a pa lavra, por até vin te mi nutos, ao
eminente Se nador Arthur Vir gílio, por cessão do Se -
nador De móstenes Torres.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o se guinte dis curso.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, a Ban cada do PSDB nes ta Casa tem
duas de cisões a anun ciar.

Primeiramente, in formo que a Ban cada do
PSDB for malizou acor do com as Ban cadas do PFL e
do PDT, li deradas respectivamente pe los Se nadores
José Agri pino e Jef ferson Pé res, no sen tido de vo tar-
mos, apo iarmos e, mais precisamente ain da, exi gir-
mos a apro vação da pro posta de emen da cons titucio-
nal do en tão Se nador José Ser ra, hoje con tando com
substitutivo de au toria do Se nador Jef ferson Pé res e
que se dis põe a re gulamentar o art. 192 da Cons titui-
ção Fe deral, cor rigindo uma to lice ter rível e ao mes -
mo tem po en frentar a ques tão da au tonomia do Ban -
co Cen tral.

A to lice a que me re firo é o li mite da taxa de ju ros
em 12% ao ano. Isso des mente o bom sen so, os mer-
cados, a clarividência, a per cuciência, a economia, o
espírito prá tico, o pragmatismo; des mente, en fim,
uma por ção de princípios – tal vez de vamos in cluir até
a Te oria da Re latividade.

Nossa po sição di vide-se em dois itens prin cipa-
is, idéia que le vamos tam bém ao Lí der Re nan Ca lhei-
ros, que fi cou de so bre ela conver sar com seus com -
panheiros. Mas a po sição de PDT, PFL e PSDB é bem 
clara. O pri meiro acor do re fere-se ao fato de que não
votaremos a emen da do emi nente De putado Vir gílio
Guimarães. Re conhecemos mé rito nes sa emen da,
mas en tendemos que ela, além de não se re ferir a
esse as pecto abu sivo em re lação ao bom sen so, ao li -
mite em 12% – o que ri diculariza a nos sa Car ta Mag -
na por ser anti-ma temático, es tranho, bi zarro, ir real,
improvável, im possível –, pode as sumir ares pro tela-
tórios, sim plesmente atra sando algo ur gente: a de fini-
ção da au tonomia do Ban co Cen tral.

A ques tão, que está sen do fe chada com mu ita
tranqüilidade, re fere-se à não ace itação pe las banca-
das des ses três par tidos de ou tra emen da que não
seja a de au toria do Se nador José Ser ra, que já está
pronta, que foi apro vada no Se nado e que se en con-
tra na Câ mara, com subs titutivo do Se nador Jef ferson
Péres.

Entendemos que, no mo mento em que se apro -
var a sé rio a au tonomia do Banco Cen tral, to mando
como exem plo um cres cimento de 3% ao ano, este
simples fato – a au tonomia do Ban co Cen tral – dará
mais se gurança a ca pitais que que iram dispor-se a in -
vestimentos sé rios, pro dutivos, permanentes e pe re-
nes no Bra sil e significar um au mento de pelo me nos
0,5% so bre es ses 3%. Ou seja, se iria cres cer 1%,
passa a cres cer 1,5%; se iria cres cer 4%, pas sa a
crescer 4,5%; se iria cres cer 5%, pas sa a cres cer
5,5%. É enor me, de fato, a mu dança de vi são so bre o
Brasil, a par tir do mo mento em que nos so País se dis -
puser a en frentar vi toriosamente, de ma neira con tem-
porânea, a com preensão de que a au tonomia do Ban-
co Cen tral não sig nifica sub trair po der de quem quer
que seja, mas, ao con trário, sig nifica dar po der ao
Estado bra sileiro para de fender a mo eda na cional,
assim como ocor re no Federal Re serve Bank, o cha -
mado FED, hoje di rigido pela fi gura aus tera e au tori-
zada do Pro fessor Alan Gre enspan.

A ou tra co municação que te mos a fa zer re fe-
re-se à ne cessidade que te mos de, clara e ni tidamen-
te, es tabelecer que o cam po bra sileiro cor re a ame a-
ça de ser de sorganizado pela ex cessivamente to le-
rante vi são que tem o atu al Go verno, por meio do Mi -
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nistro do De senvolvimento Agrá rio, Dr. Mi guel Ros-
setto, a res peito dos avan ços do Mo vimento dos Tra -
balhadores Ru rais Sem Terra, MST.

Temos re ceio de que in vestimentos di minuam e
de que a agri cultura pro dutiva bra sileira seja de sarticu-
lada. E ela é res ponsável pela vi rada da ba lança co-
mercial bra sileira e tem sido res ponsável pela pers-
pectiva de se po der ima ginar que será pos sível sus-
tentar o cres cimento da qui para fren te. Ela sig nifica
oito anos de tra balho e de in vestimos sé rios de po líti-
ca de cré dito em par ceria do se tor pri mário, do se tor
agrícola, do se tor agro pecuário, com o go verno an teri-
or.

Portanto, o cli ma de in segurança que co meça a
se es tabelecer não é al vissareiro para quem vê na
agricultura mais do que a de fesa da agri cultura; para
quem vê na agri cultura o pró prio sus tentáculo do cres -
cimento eco nômico bra sileiro e o pró prio cer ne da vi-
rada po sitiva da ba lança co mercial do nos so País.

O sim ples fato de o Mi nistro ima ginar que um
dia po derá al terar a me dida pro visória que pro íbe a 
vistoria so bre ter ras in vadidas apon ta o ca minho da 
inquietação, cu jos si nais vi síveis já es tamos ven do.
O MST avan ça em pou cos dias de Go verno Lula; já 
voltou às fa ses mais in tensas de ocu pação de ter -
ras, de ór gãos pú blicos, de ati tudes pra ticadas à
margem da lei, le vando pro prietários de ter ra a to-
marem ati tude pre ocupante e não re comendável,
ou seja, a ins tituição de mi lícias.

Imaginamos que, se algo não for fe ito com du re-
za, cla reza e lu cidez nes se cam po, po deremos ter mi-
nar ven do cho ques que es tavam su perados no tem po
e no es paço se re produzirem com pre juízos para a or -
dem de mocrática e ju rídica bra sileira, para o fun cio-
namento da agri cultura e para a pró pria re forma agrá -
ria, que tem de ser de sideologizada e tra balhada no
viés mais prá tico, de pre ferência com as sentamentos
auto-suficientes, que pos sam produzir al guns ex ce-
dentes para ex portação para ci dades próximas.

O Go verno bra sileiro é ins tado, pelo bom
senso, a de ixar bem cla ro que rom pe com tudo
que tem sig nificado o tra balho do MST, vis to que
não será pos sível planejar nada de lon go pra zo
neste País se co meçamos pon do em ris co o seg-
mento eco nômico que mais cer to tem dado e que,
se tem ob tido êxi to, é por que ex cessos do ra dica-
lismo têm sido con tidos de par te a par te.

O cam po bra sileiro quer paz para tra balhar. Que
se faça a re forma agrá ria! Que se au mente, se for
possível, o ní vel dos as sentamentos e que, so bretu-
do, se per mita à agri cultura bra sileira con tinuar pro du-
zindo, continuar com petitiva. Ela que, se es tivesse li -

vre de qua isquer bar reiras, ta rifárias ou não, ante
seus pro dutos, se ria ame açadora até para o re inado
da eco nomia agrí cola nor te-americana; ela que é mu -
ito su perior, em com petitividade, à su perada agri cul-
tura fran cesa, que tem como seu re presentante uma
figura equi vocadamente ad mirada por se tores da
chamada es querda bra sileira, uma fi gura atra sada, o
Sr. José Bové. Fi gura que é o re trato da agri cultura
francesa, es clerosada, pe quena, mi úda, não compe-
titiva, que vive ce va da em sub sídios, que tem es tran-
gulado o avan ço das ven das dos pro dutos brasileiros.
Portanto, uma fi gura como o Sr. José Bové, tão ide ali-
zada nos con vescotes ide ológicos que se re alizam
por aqui, re presenta em prego na Fran ça à cus ta de
subsídios e sig nifica de semprego no Bra sil, na me di-
da em que, se não ven dermos mais e não ex portar-
mos mais os nos sos pro dutos agrí colas – e não o fa -
zemos por essa guer ra suja dos sub sídios -, es tare-
mos ex portando em pregos para pa íses que não te ri-
am con dições de com petir co nosco.

A im pressão que te nho é de que, com sub sídios
ou sem sub sídios,  dentro de 10 anos, o Bra sil com pe-
tirá para va ler com a eco nomia agrí cola nor te-ameri-
cana. Sem sub sídios, com petiria ago ra, ta manha a
capacidade de pro duzir e ta manho o cres cimento em
produtividade ano a ano.

Temos ain da, Sr. Pre sidente, um ter ceiro pon to
a abor dar. O Pre sidente da Câ mara dos De putados,
Deputado João Pa ulo, com enor me ho nestidade in te-
lectual e cum prindo, a meu ver, o pa pel de quem, de
boa-fé, cri tica um Go verno no qual acre dita pi amente.

Segundo o Pre sidente João Pa ulo Cu nha, “o
Governo está ba tendo ca beça”.Acres cento que o Go -
verno es taria sem ca pacidade ge rencial, sem ca paci-
dade de re alizar seus pro jetos mais co mezinhos e
sem ca pacidade de to mar con ta de Gu aribas e Aca -
uã, no con texto de um pro jeto que é mo desto.

O Pro grama Fome Zero é mo desto, pois é um
projeto de ape nas R$ 1,300 bi lhão. É um projeto pe -
queno. To mara que seu pre ço não seja a de sar ticula-
ção dos am biciosos pro jetos her dados da ad ministra-
ção an terior, que pre cisam ser acres cidos ao Pro gra-
ma Fome Zero e ja mais anu lados, para que algo, ain -
da in certo, en tre no ar.

Parece-me que o Mi nistro Gu ido Man tega ain da
não al cançou o sen tido do es tratégico Pro jeto Avan ça
Brasil. Esse pro jeto vi sava, um dia, a che gar a in vesti-
mentos acima de R$ 1 tri lhão e pre via, para a vi gência
do Go verno an terior, uma quan tia de pou co mais de
R$ 200 bi lhões. Aí en trariam re cursos dos Esta dos,
dos Mu nicípios, Fe derais e da ini ciativa pri vada. A de -
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pender das con junturas, se avan çaria com um per-
centual ma ior ou me nor nes sa di reção.

A cri se gra ve que se aba teu e que se aba te so -
bre o País im pediu que se avan çasse mais do que
avançou. O nor mal se ria que o novo Go verno, que
tanto quan to as similou as idéi as das re formas e tan to
quanto as similou a po lítica eco nômica do ex-Mi nistro
Pedro Ma lan, com preendesse tam bém a ló gica do
Projeto Avan ça Bra sil, procurando aper feiçoá-lo, es -
coimando-o de equí vocos, e pro curando evi tar quais-
quer tro peços, para ten tar fa zer o País avan çar, como
diz o nome do pro jeto. Mas o Mi nistro, de ma neira
apressada, sem ler mais do que a ore lha do li vro, dis -
se que o pro jeto era me galomaníaco.

Hoje con sigo com preender, Se nador Ro mero
Jucá, um Go verno que en controu di ficuldades para
fazer funcionar em Aca uã e em Gu ariba, ci dades-pilo-
to o Pro jeto Fome Zero, um Go verno que en contra di -
ficuldade em im plan tar para va ler esse pro jeto, que é
pequeno, mo desto, que tem um con ceito atra sado,
um con ceito que re vive um pa ternalismo que es tava
sendo se pultado pela con cepção an terior. al guém
que está in tegrado nis so, tem tudo para achar me ga-
lomaníaco qual quer co isa que ul trapasse essa vi são
medíocre, essa vi são me diana, essa vi são mé dia,
essa vi são re almente li mitada.

Portanto, mi nha pro posta é me nos com a vi são
do Mi nistro, mas sim com a idéia de que ire mos aler -
tar sem pre para que as boas idéi as, que não são pri vi-
légio de um Go verno ou de ou tro, nem de um ci dadão
ou de ou tro, de que deve sem pre ha ver quem tome
conta de las, para que se es tabeleça um pro cesso di a-
lético em que eu co loco a mi nha ver dade e al guém
coloque a sua ver dade. No fi nal de tudo, de mu ito de -
bate, nasce a ver dade chi nesa, aque la ver dade que
não é nem a mi nha nem a sua, mas aque la ver dade
que su postamente é me lhor do que a mi nha verdade
inicial e a ver dade de mais al guém, num pro cesso que 
para mim é de avan ço, porque obri ga que cada lado
exercite a sua ge nerosidade, a sua ca pacidade de re -
núncia, a sua pró pria in teligência po lítica.

O Pre sidente João Pa ulo é oti mista, pois diz que 
o Go verno está ba tendo ca beça. S. Exª, pelo me nos,
está ven do ca beça para ba ter; eu não es tou ven do
tanta. Estou ven do de sarvoramento – re pito -, fal ta de
capacidade ge rencial, di ficuldades enor mes de co lo-
car no pa pel certas idéi as e, por tanto, di ficuldades
maiores ain da de tirá-las do pa pel. E essa di ficuldade
começa a fi car de do mínio pú blico, de percepção ge -
ral, co meça a ge rar des gaste para o Go verno, que te -
mos todo in teresse de que vá bem. 

Uma co isa é a ele ição, em que se po deria ir mu i-
to bem e não ven cer. Ou tra co isa é o Bra sil ir mal!
Nesse caso, não adi anta quem ven ça ele ições, por -
que o es tado de caos, de der rotismo não se ria nada
estimulante para al guém que amas se, como acre dito
que to dos nós ama mos, este País.Te mos mu ita von -
tade de ver o Go verno sa indo das suas mar chas e
contramarchas.

Em re lação à po lítica eco nômica, o Go verno es -
tabelece, por exem plo, um viés de alta, de pois de sus -
tentar que não se ria preciso au mentar os ju ros. No
momento em que es tabelece o viés de alta, ele vo lati-
liza os mer cados, ele des mente a idéia de se gurança
que que ria trans mitir, ele se es quece de que bas taria
convocar uma re união ex traordinária do Co mitê de
Política Mo netária, a qual quer mo mento – in clusive a
pretexto des sa la mentável e equi vocada guer ra que
se tra va en tre a po tência mi litar norte-americana e o
pequeno Ira que, já tão vi timado pelo di tador Sad dam
Hussein e ago ra pela pre potência do Pre sidente Ge -
orge W. Bush. Mais ain da, o viés de alta ati ça os ju ros
do mer cado fu turo, que, por sua vez, vol tam a ali men-
tar a pres são, al tista tam bém so bre os ju ros do mer-
cado pre sente. O Brasil, cada vez mais mer gulhando
num cír culo vi cioso, está es capando de en trar na luta
por um cír culo vir tuoso que trou xesse ju ros me nores
e pers pectivas de cres cimento eco nômico.

Mas o Pre sidente João Pa ulo diz, e de ma neira
contundente, que o Go verno está ba tendo ca beça e
que não tem pro jetos. Se fosse al guém da Opo sição,
isso te ria um va lor re lativo, mas dito por al guém do
Governo, por um pró cer, por um di rigente da im por-
tância do Pre sidente João Pa ulo, te mos que ima ginar
que algo de mu ito gra ve se pas sa por den tro de um
Governo que não tem tido a ne cessária ca pacidade
nem de or denar o seu pen samento e de trans formar
em prá tica as suas te orias. Co meço a des confiar se
existiria ou não efe tivamente algo teó rico ges tado no
raiar de um Go verno que, com toda a cer teza, não
leva a te oria à prá tica. Mi nha dú vida ma ior é sa ber se
alguma te oria está sen do de senvolvida ou se a im pro-
visação se ria e ha veria de continuar sen do – es pero
que não – a gran de mar ca des te Go verno.

Sr. Pre sidente, co braremos, de ma neira bas tan-
te dura, que o Go ver no cum pra com o acer tado com o 
Congresso Na cional, no fim do ano, a res peito do Re -
fis, por duas ra zões. Pri meiramente, o que é acer tado
deve ser cum prido – e foi acer tado. O veto foi so licita-
do pelo go verno de tran sição ao go verno an terior e
concedido. Não con cordamos com essa si tuação.
Além do mais – como dis se mu ito bem o Se nador Ro -
mero Jucá –, a Câ mara não ex cluirá toda a nos sa
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possibilidade con gressual de fa zer acor dos ou de de -
sacordar. Por tanto, o Se nado quer en trar na ne gocia-
ção e, ao fazê-lo, dirá, pela voz dos Par tidos – en tre
eles o PSDB –, que co bra, de ma neira ve emente, o
restabelecimento dos pon tos do acor do do fim do ano
passado em re lação ao Re fis. Na verdade, essa ati tu-
de pre tende aju dar o Go verno Lula, pois de fende o
emprego, a ar recadação do Te souro, am para as em -
presas que pre cisam des sa sa ída para vol tar a pros -
perar e a ge rar ri queza nes te País e, so bretudo, é um
acordo. Qu ero par tir do princípio de que se tra ta de
um acor do.

De tudo que fa lei, destaco dois pon tos fun da-
mentais: a questão do Re fis e a do art. 192.

Não te remos a me nor boa-vontade de vo tar o
que quer que seja nes te ple nário se o Go verno não se 
dispuser a vo tar imediatamente, na Câ mara dos De-
putados, a re gulamentação do art. 192, nos ter mos
propostos pelo Se nador José Ser ra, com subs titutivo
do Se nador Jef ferson Pé res. O res to é pro telatório. Se 
o Go verno quer en carar, de ver dade, a ne cessidade
de au tonomia do Ban co Cen tral, que o faça nes te mi -
nuto.

Teremos ain da me nos vontade de vo tar qual-
quer co isa nes te ple nário se o Go verno con tinuar des -
respeitando o Se nado, ne gociando ape nas com a Câ -
mara dos De putados. Mais ain da: se in sistir em não
refazer o acor do fir mado pelo go verno de tran sição
com o Con gresso Na cional.

Nosso de sejo é vo tar o má ximo de ma térias,
ajudando o Go verno a blin dar o mais pos sível sua
economia, até por que há as in certezas da guer ra em
curso, mas é fun damental que ele te nha ape go à pa -
lavra em penhada e ao cum primento das idéi as que
vem ex pondo. O Pre sidente do Ban co Cen tral, Hen ri-
que Me ireles, dis se que “quer e pre cisa da re gula-
mentação do art. 192 da Cons tituição, por que é es-
sencial para o Bra sil a au tonomia do Ban co Cen tral”.
Depois, o discurso foi para as ca lendas e, quan do
sentiu que a pres são es tava mu ito gran de, apre sen-
tou uma pro posta de emen da cons titucional de au to-
ria do res peitabilíssimo De putado Vir gílio Gu imarães.
Tendo à mão o subs titutivo do Se nador Jef ferson Pé -
res apre sentado à PEC de au toria do Se nador José
Serra, con sigo ima ginar que se quer mes mo que ve -
nha à mão e não seja jo gado para as ca lendas gre-
gas, até por que quem so frerá com isso será o tra ba-
lhador brasileiro, que terá me nos em prego em fun ção
dos me nores in vestimentos atra ídos para cá. É a in-
certeza a ali mentar a ca deia vi ciosa dos dé ficits des te
País; é a ca deia a ali mentar os ju ros al tos; é a ca deia
viciosa a ali mentar, en fim, a pos sibilidade de man ter-

mos, por mais al gum tem po, o crescimento eco nômi-
co mes quinho, pe queno e me díocre.

Sr. Pre sidente, de ma neira bas tante se rena afir -
maremos o que é nos so de ver como par tido de opo si-
ção, que zela para que o Go verno acer te. O partido de 
oposição tem exa tamente que mos trar e ter a co ra-
gem mo ral de di zer que os acer tos de vem ser re co-
nhecidos. Qu ero di zer que o Lula tem-se por tado mu i-
to bem em re lação, por exem plo, à guerra. Mas te mos
que ter co ragem para elo giar e o de ver de di zer que o
que está er rado é con denável.

Portanto, o PSDB não se dis põe a vo tar nada
aqui, en quanto o Go verno não se pro nun ciar a sé rio,
com co erência, so bre o art. 192 da Cons tituição, que
precisa ser re gulamentado on tem, e tam bém cumprir
a pa lavra em penhada ao Con gresso Na cional, pelo
Governo an terior e pelo go verno de tran sição, ano
passado, re ferente ao re financiamento de dí vidas de
empresas pú blicas, ou seja, à re abertura do Re fis,
que que remos na in teireza, não ape nas o que já foi
aberto em ter mos de pers pectiva para a Câ mara, mas 
em ter mos do que foi acor dado an tes e que pre cisa
ser cum prido aqui, para que to dos pos samos di zer
que exis te con fiabilidade de par te a par te. E, as sim,
com toda cer teza, trilharemos num ca minho de mo-
crático de dis sensões ne cessárias, de di vergências
até pro fundas quan do elas se im puserem, mas tam -
bém de con fiança de uma par te na ou tra.

Essa, por tanto, é a po sição do PSDB. Era o que
tinha a di zer.

Durante o dis curso do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Edu ardo Si queira Cam pos, 2º
Vice-Presidente, de ixa a ca deira da pre si-
dência, que é ocu pada pelo Sr. José Sar ney,
Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra, pela or dem, o Se nador Ro mero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ape nas
para so licitar, pela Li derança do PSDB, com o be ne-
plácito do Se nador Arthur Vir gílio, a mi nha ins crição
para fa lar logo após o pró ximo ora dor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª
está ins crito.

Com a pa lavra o Se nador Amir Lan do.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si-

dente, gos taria de pe dir a pa lavra, pelo PMDB, para
uma co municação ina diável.

04548 Ter ça-feira  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL230 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
lavra o Se nador Ra mez Te bet, pelo PMDB, para uma
comunicação ina diável, por cin co mi nutos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
comunicação ina diável. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, pas sei este fim de
semana em Mato Gros so do Sul. A so ciedade do meu
Estado está as sustada com a no tícia, que es pero não
seja ver dadeira, da pro babilidade da trans ferência de
Fernandinho Be ira-Mar para um pre sídio de lá. Tra go
aqui a voz de Mato Gros so do Sul, ou pelo me nos a
voz da so ciedade sul-mato-gros sense, que não quer
acreditar e que não ad mite tal hi pótese!

O Esta do do Mato Gros so do Sul quer co laborar,
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores! É pre ciso ven -
cer a vi olência, mas Mato Gros so do Sul não tem con -
dições, não quer e não pode ser quin tal de ou tros
Estados da Fe deração brasileira. Não pode ser o lu -
gar para onde se le vam aqueles que pra ticam os ma i-
ores cri mes contra a so ciedade bra sileira. Sei que a
violência está avan çando cada vez mais no Bra sil.
Ainda hoje, mais uma ví tima da ma gistratura, mais
uma ví tima da vi olência tom ba: um Juiz de Di reito no
Estado do Espí rito San to.

Mas, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, se
não é pos sível que con tinuemos as sim, também não
é pos sível le var Fer nandinho Be ira-Mar lá para a fron -
teira com a Bo lívia e com o Pa raguai, para um Esta do
como o meu, de vo cação agrí cola, de vo cação pe cuá-
ria, que já en frenta uma onda de vi olência mu ito gran -
de, in clusive no cam po, não é pos sível a so ciedade de 
meu Esta do vi ver so bressaltada ape nas com a pos si-
bilidade da trans ferência de Fer nandinho Be ira-Mar
do Pre sídio de Pre sidente Ber nardes, no Esta do de
São Pa ulo, para al gum pre sídio no Esta do de Mato
Grosso do Sul.

Trago aqui o pro testo de meu Esta do. Se a no tí-
cia for ver dadeira, so licito, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, o apo io des ta Casa a fim de evi tar a trans -
ferência que, sem dú vida, acar retará enor mes pre juí-
zos ao Esta do de Mato Gros so do Sul, que deve e ha -
verá de ser co nhecido pelo gran de apro veitamento de 
seus re cursos na turais, como um Esta do com vo ca-
ção para a agri cultura e para a pe cuária, e que po siti-
vamente, re pito, não pode ser quin tal de ou tras Uni -
dades da Fe deração bra sileira. Sou da queles que
prega con tra a vi olência uma mo bilização na cional.
Sou da queles que acre dita que, se leis já pos suímos,
endurecer al gumas é pre ciso. Mas há ne cessidade de 
um co mando sob a di reção do Mi nistério da Jus tiça,
um co mando de mo bilização. É pre ciso en frentamen-
to para im pedir que o cri me or ganizado ven ça o Po der

Público. E nes sa luta o Esta do de Mato Gros so do Sul
está pre sente, mas não con corda em re ceber hós pe-
de tão in desejado e que pode ca usar tan tos trans tor-
nos para a so ciedade sul-mato-gros sense.

Fica aqui, por tanto, o pe dido que re cebi de vá ri-
os se tores do meu Esta do. Ain da hoje, den tro do
avião que me trou xe para cá, al gumas pes soas do
meu Esta do me di ziam: “Senador, não per mita que
isso acon teça. Mato Grosso do Sul não pode ser
guarda e nem tem con dições de ser. As fa mílias já es -
tão in tranqüilas; ima gine se vem um dos ma iores, se -
não o ma ior, traficante ou che fe do cri me or ganizado
para ser co locado num pre sídio do Esta do de Mato
Grosso do Sul”. Po sitivamente, é um ab surdo. Não
quero acre ditar, Sr. Pre sidente, que isso es teja pas-
sando pela ca beça do Mi nistro da Jus tiça, que é um
homem de grande res ponsabilidade, um ho mem
competente, um ho mem que co nhece o Bra sil. Isso
não pode es tar pas sando pela ca beça das au torida-
des fe derais.

Durante o dis curso do Sr. Ra mez Te-
bet, o Sr. José Sar ney, Pre sidente, de ixa a
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. Edu ardo Si queira Cam pos, 2º Vice-Pre si-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra ao Se nador Amir Lan do,
anteriormente cha mado, por per muta com o Se nador
Eduardo Su plicy.

S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pro nuncia o

seguinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, peço vê nia a esta Casa
para abor dar um tema que diz res peito ao Esta do de
Rondônia, es pecialmente aos ser vidores do Esta do,
em par ticular aos de mitidos.

Sr. Pre sidente, em 17 de ja neiro de 2000, o de -
creto do en tão go vernador soou como um tiro de ca -
nhão de lon go al cance, de gros so ca libre e de alto po -
der des trutivo. Dez mil ser vidores fo ram, de um só
golpe, di zimados de seus car gos e fun ções e não ti ve-
ram um am paro se não no olho da rua, sem em prego,
sem pos sibilidade de con quistar no vos em pregos. Os
servidores de mitidos pe rambularam em acampamen-
tos, mar chas, protestos, em todo tipo de ma nifestação
em que per seguiam seus di reitos sordidamente vi o-
lentados. Até a de cisão ju dicial, foi uma via cru cis, foi
uma pe regrinação da mi séria, da des graça hu mana,
da de gradação, da per da da auto-es tima, da dig nida-
de, e por que não di zer dos da nos ca usados, tan to
economicamente quan to so cialmente e, so bretudo,
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no pla no psi cológico. Servidores que ali es tavam des -
de há mu ito, de 15, 16, 18 anos de tra balho, para o
Governo não fo ram nada a pre texto de apli cação da -
quilo que se cha mou Lei Ca mata, me dida sem pre sa -
udada por que visa o sa neamento da eco nomia pú bli-
ca. Mas não há dú vida, Sr. Pre sidente, que fal tou um
pouco de co miseração, um pou co de pi edade, de bom 
senso, de atenção ao di reito e à Lei, que es tabelecia
critérios para a ad missão dos ser vidores. Mas não. De 
um só gol pe, frio, sór dido e bru tal, mais de 10 mil pais
e mães de fa mílias fo ram para o olho da rua, sem
qualquer apelação.

Quero lem brar a esta Casa um pou co des se his -
tórico por que ele tem exa tamente o en dereço da so li-
dariedade que mais uma vez que ro ma nifestar des ta
tribuna. Na quele mo mento, dias após a edi ção do de -
creto, es tivemos em uma au diência com o en tão Go -
vernador José de Abreu Bi anco, e ali es tavam os pre -
sidentes do sin dicato dos ser vidores da área da edu -
cação, Sintero, e da área da sa úde, Sind saúde, re pre-
sentado pe los pre sidentes, res pectivamente, José
Wilde e Anil do Pra do, acom panhados pelo ad vogado
Dr. Hé lio Vi eira da Cos ta, a quem fora en tregue a de -
fesa des sa ca usa tão do lorosa para nada me nos que
um ter ço dos ser vidores do meu Esta do de Ron dônia.
Quero tam bém des tacar a te nacidade, a com petência
e, so bretudo, a per sistência do pa trono da ca usa, Dr.
Hélio Vi eira da Cos ta, que em mo mento al gum se de i-
xou aba ter pela for ça do po der, pe las pres sões e so -
bretudo pela de mora de uma pe regrinação ju rídica
que se es tendeu por mais de dois anos. Foi um mo -
mento em que de monstramos ao go vernador que se
estavam des cumprindo os cri térios es tabelecidos no
art. 169, § 3º da Cons tituição em vi gor. Foi tam bém
ressaltado que não se obe deciam os cri térios es tabe-
lecidos na Lei nº 9.801, de 14 de ju lho de 1999. Nada.
Desses qua se dez mil, seis mil eram en tão es tatutári-
os. E es ses, ao con trário dos ce letistas, não re cebe-
ram qual quer in denização, como or denava a lei, como 
inclusive a Cons tituição alu de, sem ou tro re curso
além da mi séria, do de sespero, do te mor, do terror, da 
deterioração do ser hu mano no mais am plo sen tido.

Sr. Pre sidente, a an gústia, a in certeza, a in segu-
rança e tudo o mais que pos sa se ima ginar le vou es -
ses ser vidores ao de sespero, e mu itos de les não re -
sistiram a es sas privações, não re sistiram a uma de -
missão in justa, não pu deram es perar a sen tença re -
conciliadora. Mor reram. Morreram de de pressão,
morreram de so frimento, morreram por que não ti-
nham mais es perança, por que o que sa biam era tra -
balhar. Pes soas de 50, 60 e aci ma de 60 anos aguar -
davam dias, me ses pela apo sentadoria. Alguns não

puderam es perar.Alguns vi ram so lapados os seus di -
reitos mais ele mentares por que, como sem pre de fen-
di, o di reito ao tra balho é mais sa grado do que o di rei-
to à vida por ele pro vido. É o di reito ao tra balho, o di re-
ito a ga nhar o pão de cada dia que pro visiona a vida
todos os dias até a mor te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Amir
Lando, con cede-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO  (PMDB – RO) – Ouço, com 
muito pra zer, o aparte de V. Exª, Se nador Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Amir
Lando, a jus tiça é di vina, vem de Deus. O Fi lho d’Ele
andou no mun do e dis se: “Bem-aventurados os que
têm fome e sede de jus tiça.” E Ele nos man dou leis,
que são co isas de Deus. Como dis se Aris tóteles:
“Errare hu manum est”. Os ho mens que fa zem a jus-
tiça do Bra sil er ram. Pou cos co nhecem isso como eu.
Fui pre feito na épo ca e go vernador do Esta do. Te nho
outro en tendimento. Não demiti nin guém: o rolo ain da
está lá no Pi auí. O Go vernador do Esta do, do PT, a
quem aju dei a re eleger, quis cur var-se a essa de ci-
são. Eu de clarei: Estou fora! Pri meiro, en tendo que
quem fez isso tudo foi um ho mem bri lhante como V.
Exª, Se nador Amir Lan do, um ju rista: Mon tesquieu.
Ele fez essa be leza de de mocracia, com três Po deres
iguais e har mônicos, mas viu que era com plicado,
passou 20 anos es tudando e es creveu, em 21 vo lu-
mes, L’Espirit des lois, O Espí rito das Leis. Aí é que 
está. Fui cha mado, no go verno pas sado, quan do o
Presidente era Fer nando Hen rique Car doso, para
obedecer a essa me dida. E eu dis se: “Presidente, va -
mos su por que a se nhora sua mãe fos se en fermeira
lá de Uru çuí” – digo en fermeira por que mi nha profis-
são é a de mé dico – “e es tivesse há 17 anos, como há
gente com 15, 18 anos, fa zendo par tos. Sei o quan to
trabalha uma en fermeira: aos do mingos, dias san tos,
feriados, no car naval, no Na tal, de ma drugada, quan -
do há um abor to, um parto; essa en fermeira tra balha
há 17 anos. Como eu, que es tou che gando ago ra ao
governo, pos so co locá-la para fora?” Eu dis se ain da:
“Presidente, não exis te o usu capião da ter ra? Em 5
anos, se está numa ter ra, o su jeito é o dono. Esse
povo está há 14, 15, 17 anos no seu em prego e é
mandado para fora!” Se nador Amir Lan do, o pior é
que es tão de mitindo ape nas os pe quenos, os gran-
des não. No meu Esta do, por exem plo, não apon ta-
ram ne nhum fun cionário do Tri bunal de Jus tiça, nem
do Po der Le gislativo, nem do Mi nistério Pú blico, e
existem; ape nas os do Executivo. Um qua dro vale por
dez. Essa é a mais bela luta de V. Exª, que é um dom
quixote. Qu ero ser seu san cho pança nes sa luta a fa -
vor dos in defesos. Qu ero ter minar lem brando um po e-

04550 Ter ça-feira  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL232 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



ta que can ta o cla mor do povo. Tra ta-se de um can tor
cearense, do meu Nor deste, Fag ner. Ele tem uma mú -
sica lin da que ex pressa isso, a qual diz, mais ou me -
nos as sim: “O me nino guer reiro é de luta, mas ele tem 
um so nho. Se se castra esse so nho... E o seu so nho é
o tra balho. Se ele não tem tra balho, ele mata, ele mor -
re, ele rou ba.” Isso é o que está acon tecendo no Bra -
sil. Pri meiro, como se vai com bater a fome ti rando em -
prego das pes soas? Se gundo, vão ma tar mes mo,
como V. Exª dis se, por que são pro fissionais. Os go-
vernos gas taram para apri morar os co nhecimentos
dessas pes soas, in vestindo ne las, dan do-lhes ex pe-
riência. Mi lhares de en fermeiras não sa bem mais, de -
pois de 15, 18 anos, exer cer ou tra profissão. Elas não
terão, por exem plo, ca pacidade de co mercializar, de
montar uma in dústria, de ser ca beleireira. A V. Exª,
nossa so lidariedade. Afirmo no vamente: que ro ser
seu san cho pan ça nes sa luta em que V. Exª se apre -
senta como dom qui xote.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Nem sem -
pre pos so con cordar com V. Exª, so bretudo quan do
me re verencia com Mon tesquieu. Quem sou eu? Não
sou dig no, como dis se João Ba tista, de de satar os
cordões das suas san dálias, mas V.Exª tem toda a ra -
zão. Essa foi uma ca usa per dida, mas em ra zão da te -
nacidade, da luta dos ser vidores e, so bretudo, do seu
patrono, ven cemos. No bre Se nador Mão San ta, ven -
cemos no Tri bunal Su perior de Jus tiça, com uma de ci-
são pro ferida em 18 de ou tubro e 2001, com o voto
sábio e sa lomônico do Mi nistro José Arnal do. S. Exª
se ba seou em um en tendimento que já ha via sido fir -
mado no Su premo Tri bunal Fe deral: nin guém pode
demitir um ser vidor como se ele não ti vesse ne nhum
regime ju rídico. Só há dois re gimes: o ce letista e o es -
tatutário, o co mum, como di zem. Não se pode, sim-
plesmente, se parar o ser vidor de uma re lação de lon -
ga data, de mu itos anos – 10, 15 e até 18 anos –, e di -
zer-lhe que vá para casa sem in denização al guma
porque não é es tável à luz do art. 169, § 3º, da Cons ti-
tuição. Não quer di zer que o não es tável não te nha di -
reito a nada. Afi nal de con ta, é uma ques tão de eqüi-
dade. Se o ce letista, que é me nos do que os es tatutá-
rios, tem di reito à in denização, os não es táveis te riam
o mes mo di reito.

A de cisão do Su premo, na la vra do Mi nistro
Ilmar Gal vão, di zia: “Ou o Esta do paga, ou vol tam a
trabalhar”. E essa foi a de cisão sá bia do Su perior Tri -
bunal de Jus tiça, so bretudo no voto, que que ro des ta-
car, do Mi nistro José Arnal do.

Felizmente a Jus ti ça se fez, e os ser vidores ga -
nharam. Mas ain da aguar dam so luções, por que sem-
pre vêm me didas pro crastinatórias, que le vam es ses

servidores à amar gura, ao so frimento ma ior. Afi nal,
uma luz de es perança já se apon ta, como mu itas ve -
zes o pi rilampo apon ta a ma drugada. É esse al vore-
cer, é esse mo mento em que va mos dar a esse ser vi-
dor um tra tamento le gal, jus to, cor reto, porque a in jus-
tiça foi ta manha e tan ta in felizmente. Aos mor tos, o si -
lêncio, o res peito, um pre ito – so bretudo às fa mílias
enlutadas, as exé quias. Te nho a cer teza de que do tú -
mulo ve rão que, ape sar de tudo, a Justiça tar da, mas
não fa lha.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. AMIR LANDO  (PMDB – RO) – Ouço o no -
bre Se nador Val dir Ra upp.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Acom panho
a luta de V. Exª, Se nador Amir Lan do, desde o iní cio,
quando es ses servidores fo ram de mitidos pelo Go-
verno pas sado. É lou vável o em penho de V. Exª, que
acompanhou os ad vogados e os re presentantes dos
sindicatos em to das as ins tâncias, nos Tri bunais de
Rondônia, nos Tribunais Fe derais e até no Su premo
Tri bunal Fe deral. É la mentável que um go verno, num
ato im pensado, co loque na rua 10.400 pais e mães de 
família – mu itos, como V. Exª aca ba de di zer, pres tes
a se apo sentar, faltando 90 dias, 120 dias para uma
aposentadoria que lhe da ria tran qüilidade na ve lhice.
É mais la mentável ain da que tudo isso que está acon -
tecendo ago ra na re integração des se ser vidores, de -
pois de tan tas lu tas e de tan tas mortes. Como V. Exª
acabou de di zer, mais de 100 des ses ser vidores já se
foram, sem a sua apo sentadoria, sem ga rantir o fu tu-
ro de sua fa mília. O Go verno man dou para a Assem -
bléia pro jeto se gundo o qual fa ria a con tratação de
servidores emergenciais, de professores, de mé di-
cos, mas a Assem bléia ne gou, di zendo que, en quan-
to não fos se re solvida a ques tão dos de mitidos, en-
quanto não hou vesse a re integração dos qua se 5.000 
estatutários que res tam ser integrados, não iria ana li-
sar esse pro jeto. Então o Go vernador veio a Bra sília
com re presentantes dos sin dicatos e ad vogados e
conseguiu firmar um acordo para ace lerar a volta des -
ses ser vidores. Foi em fun ção des se pro jeto de con -
tratações emer genciais que se de sencadeou a re inte-
gração – que ain da não acon teceu, mas cer tamente
acontecerá – des ses ser vidores. Por tanto, V. Exª está
de pa rabéns pelo tra balho que em preendeu du rante
todo esse tem po – há qua se três anos –, sem pre ao
lado des ses servidores prejudicados pelo Go verno
passado. Ain da no meu Go verno, fui pres sionado, as -
sim como o Se nador Mão San ta, quan do Go vernador
do Pi auí, e o atual Mi nistro Olí vio Du tra, na épo ca Go -
vernador do Rio Gran de do Sul. Nós e mu itos ou tros
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Governadores fo mos pres sionados pela equi pe eco -
nômica do Go verno an terior para que fi zéssemos
ajustes na re ceita e na des pesa. Eu não fiz. Até as si-
nei um pro tocolo de in tenção, mas o pri meiro pon to
desse pro tocolo era o au mento da re ceita, era o au -
mento da ar recadação. E foi esse ca minho que nós
trilhamos, sem pre na in tenção de au mentar a re ceita
para que não hou vesse de missões. E as sim pas sou o
meu Go verno. Mas o Go verno pos terior ao meu não
teve a mes ma sen sibilidade de con tinuar bus cando o
aumento de ar recadação, o que acon teceu. Nós sa -
bemos que isso é algo len to, mas aca bou acontecen-
do. E hoje, se o Go verno atu al está con seguindo re in-
tegrar e até con tratar mais servidores emer genciais, é 
porque cer tamente há re ceita. E exis te mes mo! Mais
de 50 mi lhões fo ram acres cidos na re ceita men sal do
nosso Esta do, de três ou qua tro anos para cá. Então,
era ne cessário que o Go verno pas sado ti vesse um
pouco mais de pa ciência; se hou vesse es perado tal -
vez seis me ses, um ano, não pre cisaria ter co metido
esse ato in sano, im pensado de co locar na rua 10.400
pais de fa mília. Pa rabéns, Se nador Amir Lan do, pela
sua luta tra vada em de fesa des ses ser vidores. Nós
também nos so mamos a essa luta de V. Exª. Mu ito
obrigado.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Em pri mei-
ro lu gar, que ro des tacar que a sen sibilidade de V. Exª
não lhe per mitiu per petrar essa per versidade con tra
mais de dez mil ser vidores do nos so Esta do, um ter ço
do con tingente de ser vidores ati vos do Esta do. E é
exatamente essa sen sibilidade que o ver dadeiro ad -
ministrador pú blico tem, como bem acen tuou o Se na-
dor Mão San ta, quando Go vernador.

Diante de uma pres são, é possível se es tabe-
lecer um equi líbrio com vá rias pro vidências. E uma
delas, como apon tou V. Exª, Se nador Val dir Ra-
upp, era au mentar a ar recadação, como nós su ge-
rimos ao Go vernador na quele en contro fa tídico,
cerca de dois ou três dias após a edi ção do de cre-
to. E foi exa tamente isso que fal tou: a sen sibilida-
de. Mas, de pois da sen sibilidade, é o res peito à lei.
Ninguém pode de mitir, des prezando to dos os cri té-
rios le gais, nem sequer a pu blicação dos ba lance-
tes dos úl timos três me ses, como or dena a lei; nem 
sequer os critérios es tabelecidos: pri meiro, os ser -
vidores com me nos tem po de ser viço; de pois, os
que ga nham mais; de pois, an tes ain da, a re dução
de vin te por cen to, no mí nimo, dos car gos de con fi-
ança. Nada! Nada! Pas sou-se a ré gua. Um cri tério
que se fa lou, im pessoal, mas que é um cri tério de -
sumano. Mu itas fa mílias ti veram to dos os seus
membros di zimados do ser viço pú blico. Assim falo.

Foi um ex termínio bru tal, sem pre cedentes, que
não se guiu a lei, mas que, de pois de tan ta luta, os
servidores ob tiveram ga nho de ca usa no Su perior
Tribunal de Jus tiça.

Quero des tacar a ação do re lator, o Mi nistro
Edson Vi digal, que, ana lisando o caso à luz da lei, deu
inclusive um voto, man dando re integrá-los, pura e
simplesmente. Mas, de pois, por ma ioria de vo tos,
venceu o voto do Mi nistro José Arnal do, que, exa ta-
mente, se en caminhava ao me nos por uma ques tão
de jus tiça e de res peito. Ninguém pode de mitir, e não
pode ser o ser vidor pú blico a dar o exem plo do ca lote.
Ele é o pri meiro que tem de res peitar a lei para ser vir
de exem plo a to dos os de mais. É, exa tamente, o Po -
der Pú blico que tem de in denizar aque le que de mite
injustamente ou que de mite, mes mo com a au toriza-
ção le gal, mas que ti nha, no mí nimo, que pa gar os di -
reitos tra balhistas.

É por isso que ago ra, quando se avi zinha um
acordo fi nal en tre os ser vidores que re tornam – per -
dem, é ver dade, a re muneração des ses três anos em
que vi veram no olho da rua, na rua da amar gura – à
possibilidade de tra balhar, de con tinuar a vi ver, por -
que nin guém pode vi ver sem ga nhar o pão de cada
dia com dig nidade. Mu itos fi lhos e fi lhas se en dereça-
ram na mar ginalidade de toda sor te. São as cir cuns-
tâncias ad versas que le varam par te da nos sa gen te
ao de sespero e, so bretudo, até à prá tica cri minosa.

Mas há tem po de al vorecer. Pas sou-se a tem-
pestade de uma no ite im pensada e de in sânia, e hoje
a lei vol ta a ser so berana para que a Jus tiça se re ali-
ze, para a fe licidade das fa mílias en lutadas e que es -
tavam aguardando até hoje uma so lução.

Parabéns ao Po der Ju diciário, a quem que ro
aqui, mais uma vez, la vrar mi nha gratidão, o meus
respeito e, so bretudo, a mi nha crença, por que onde
não hou ver Justiça, não ha verá so ciedade, pois, no
dizer de Aris tóteles, a Jus tiça é a base da so ciedade
e, se per dermos essa re ferência, não ha verá sal va-
ção, nem es perança.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra ao emi nente Se nador Ro -
mero Jucá, como Lí der, por cin co mi nutos, para co -
municação ur gente de in teresse par tidário, nos ter -
mos do art. 14, in ciso II, alí nea “a”, do Re gimento
Interno. V. Exª dis põe de até cin co mi nutos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -
der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, pedi a pa lavra pela Li derança do
PSDB por que en tendo que o pa pel do PSDB, aqui no
Congresso Na cional, tem sido um pa pel de opo sição,
mas de opo sição, com mu ita res ponsabilidade. Nos
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custa atu ar co brando ou apon tando fa lhas, mas é im -
portante que isso seja fe ito.

Portanto, que ro re gistrar aqui que as mi nhas pa -
lavras não se rão pa lavras de agres são, mas se rão,
sobretudo, pa lavras de alerta e de pre ocupação. É na -
tural que o Go verno que co meça co meta equí vocos. É
natural. Já vi mos mu ito des se go verno. Vi mos tan to
que, nes se fi nal se se mana, o Pre sidente da Câ mara
dos De putados, o De putado do PT, João Pa ulo, re gis-
trou que Go verno está ba tendo ca beça, que os mi nis-
tros es tão ba tendo ca beça.

Ora, isso se ria fá cil de re solver. Ape sar da ba te-
ção de ca beças, ape sar de o Go verno não se en ten-
der, bas taria que o Mi nistro do Tra balho, Ja ques Wag -
ner, man dasse bus car nos Esta dos Uni dos aqueles
capacetes de fu tebol ame ricano e dis tribuíssem en tre
os mi nistros para evitar acidente de tra balho.

A ques tão, to davia, não é só essa. Estou vin -
do à tri buna, hoje, re gistrar algo ex tremamente gra -
ve. E não que ro fa lar aqui, e não adi anta fa lar aqui, 
que o Mi nistro não quis di zer isto que vou re latar
aqui. Por que o Go verno do Pre sidente Lula, den tro
de pou co tem po, tam bém, se con tinuar agin do des -
ta for ma, terá que cri ar uma nova fi gura no ima gi-
nário ou na ação po lítica de co municação do Go-
verno. O Go verno hoje já tem o por ta-voz, que é
aquele que fala pelo Pre sidente. Pro vavelmente
terá que cri ar a fi gura do in térprete, aque le que ten -
ta ex plicar o que os Mi nistros dis seram de sastrada-
mente. Se for mos lem brar, o Mi nistro José Gra zia-
no fa lou con tra os nor destinos; o Mi nistro do De-
senvolvimento dis se que o Bra sil te ria lu cro com a
guerra; o as sessor in ternacional do Pre sidente,
neste fim de se mana, na Re vista Veja, dis se que
poderia dar asi lo a Sad dam Hus sein; e por aí vai o
rol de bar baridades que este Go verno tem de ex pli-
car.

Entretanto, tra go hoje algo mais gra ve. Ve nho
cobrar uma po sição do Presidente da Re pública, Luiz
Inácio Lula da Sil va. Por que a mi nha co brança? Por -
que, nes te fi nal de se mana, le mos, es tarrecidos, nas
Páginas Ama relas da Re visa Veja, uma en trevista
com o Mi nistro do De senvolvimento Agrá rio, Mi guel
Rossetto, que tem al gumas “pé rolas” que pre cisam
ser ex plicadas pelo Go verno.

A en trevista co meça ex plicando a po sição do
Ministro: “Ao co mentar as ações do MST, Rossetto
não usa a pa lavra ‘in vasão’. Pre fere o vo cábulo mais
suave, di fundido pelo Mo vimento, que é o da ‘ocu pa-
ção’. No Go verno, dis tribuiu en tre li deranças de
sem-terra as di retorias do Incra, o ór gão que tra ta das
desapropriações. Numa das suas pri meiras en trevis-

tas, o Mi nistro fa lou em anu lar a lei que im pede a de -
sapropriação de ter ras in vadidas, dis positivo esse
que der rubou o nú mero de in vasões. Nes ta en trevista
à Veja, Ros setto foi um pou co mais além: dis se que
contrataria Sté dile para tra balhar no Incra e re velou
uma idéia de es tatizar ter ras.”

Até aqui, o Mi nistro ain da está no di reito dele.
Contratar o Sté dile e dis tribuir os car gos de con fiança
do Incra para o MST são op ções ad ministrativas do
Governo Lula. Mas o Mi nistro não pa rou por aqui; foi
mais além.

A pri meira per gunta da re vista Veja foi a se guin-
te: “O se nhor costuma usar o ver bo ocu par quando os
sem-terra en tram em fa zendas sem se rem con vida-
dos. Qual a di ferença en tre ocupar e in vadir?” Pa la-
vras do Mi nistro: “A idéia é que se ocu pe o va zio; por-
tanto o uso des se ter mo se faz pelo re conhecimento
de ocu pação de ter ras im produtivas.”

Ora, por essa te oria do Mi nistro, o Go verno Lula
deveria apo iar os Esta dos Unidos na ocu pação do
Iraque, porque o de serto tam bém está va zio. Na ver-
dade, é uma posição de in felicidade. Mas não aca ba
aqui, Sr. Pre sidente.

A Veja vem no vamente: “E quan do o MST en tra
numa ter ra pro dutiva, faz uma in vasão?” Aí vem o Mi -
nistro: “Isso é o que tem que ser afir mado nas de ci-
sões ju diciais. É mu ito di fícil fa lar em tese so bre isso.”
É di fícil para um Mi nistro de Esta do, res ponsável pela
reforma agrá ria, fa lar em tese que ter ras produtivas
invadidas têm que ser dis cutido ape nas na Jus tiça?!

Mas vai mais além, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores. A Veja en tão re truca: “Para os do nos de
imóveis, o pro blema é mu ito prá tico e ob jetivo. Sua vi -
são so bre o as sunto é im portante até para ori entar
outras au toridades. Qu ando o MST en tra em uma ter -
ra que pro duz, faz uma ocu pação ou uma in vasão?”,
pergunta a re vista. Vem o Mi nistro e res ponde: “O ter-
mo in vadir, ocu par é se cundário. Cum pra-se a de ci-
são da jus tiça.” Ago ra vem o mais gra ve: “As au torida-
des pre cisam bus car um pa drão de cumprimento das
decisões que não seja ge rador de mais vi olência. O
exercício do Esta do De mocrático de Di reito não pode
ser ge rador e am pliador de vi olência. Os ma nifestan-
tes lu tam por ter ras, são bra sileiros como nós, e que,
de uma for ma po sitiva, es tão lu tando pelo di reito de
trabalho no cam po.

Ou seja, o Mi nistro che ga ao ab surdo de di zer
que o ter mo “in vadir” ou “ocupar” é se cundário e que
as au toridades, de pois de uma ter ra in vadida, não po -
dem usar a lei para re tirar os in vasores, por que isso
geraria vi olência. Ora, para a vi olência pre cípua, que
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é a vi olência da in vasão, o Mi nistro fe cha os olhos. E
vai mais além: diz que o exer cício do Esta do De mo-
crático de Di reito não pode ser ge rador de vi olência,
para ti rar in vasores. Srªs e Srs. Se nadores, onde é
que está sen do fe rido o Esta do De mocrático de Di rei-
to? É na in vasão, ou na não re tirada dos in vasores por 
decisão ju dicial?

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mite
V.Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – A Veja
vai mais além.

Darei já o apar te, Se nador Ra mez Te bet, porque
o as sunto é mu ito sé rio, pre ciso fa zer, pri meiro, um re -
lato para, de pois, de batermos esse as sunto.

A Veja vai mais além e per gunta: “Que di ferença
existe en tre um sem-ter ra que in vade uma fa zenda;
um “sem-sa úde” que in vade um hos pital; e um
“sem-comida” que in vade um res taurante e um de-
sempregado que in vade uma fá brica?” Pergunta a re -
vista Veja.

Responde o Mi nistro: “Na con dição de ci dadão
que luta pela ga rantia dos di reitos fun damentais à so -
brevivência hu mana, ne nhuma.”

Ou seja, se gundo o Mi nistro da Re forma Agrá ria
do Go verno Lula, to dos po dem in vadir e to mar na
marra o que qui serem, por que é le gítimo so cialmente.
Algo ex tremamente gra ve na afir mação de qual quer
cidadão bra sileiro; algo mu ito mais gra ve na afir ma-
ção de um Mi nistro de Esta do, ain da mais um Mi nistro
de Esta do res ponsável por uma área sen sível e ex-
plosiva como a área da re forma agrá ria.

Vem mais. A re vista Veja diz: “Por exem plo, uma
pessoa que in vade um hos pital para exi gir tra tamento
está agin do de for ma le gítima?” Res ponde o Mi nistro:
“Eu pen so que sim. O que não quer di zer que seja le -
gal”. O Mi nistro, ago ra, duas ques tões a se rem ava lia-
das: o que é le gítimo e o que é le gal; e dá a en tender
que o que é le gítimo, mas que não é le gal deve ser
buscado. É a au sência com pleta do cum primento da
lei, dos di reitos in dividuais e co letivos nes te País.

O Mi nistro, mais na fren te, re gistra que “os as -
sentamentos, ape sar de não te rem con dição, servem
para dar se gurança aos as sentados”. Mais na fren te,
ele diz que lu tará para ob ter os re cursos ne cessários
para a re forma agrá ria. Já co meço a ima ginar que ele, 
junto com o MST, vai in vadir o Mi nistério da Fa zenda,
do Mi nistro Pa locci, para, efe tivamente, conseguir re -
cursos a fim de fa zer a sua re forma agrá ria.

Em con tinuação, a re vista Veja per gunta: “O se -
nhor fa lou em anular a lei que im pede de sapropria-
ções de ter ras in vadidas. Em que essa mu dança vai

melhorar o re lacionamento en tre os sem-terra e os
setores pro dutivos?” E o Mi nistro res ponde: “O pro-
blema des sa lei é que ela con funde me didas agrá rias
e pe nais. Nós so mos con tra”. O pro blema do Mi nistro
é que ele con funde tudo. Não é a lei que está con fun-
dindo me dida pe nária com agrá ria. O Mi nistro está
confundindo res ponsabilidade, le galidade, de mocra-
cia e tudo o mais com anar quia, ba gunça e a ne gação
do Esta do de Di reito.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Se nador Ro -
mero Jucá, V. Exª me per mite um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Se nador
Paulo Octá vio, a en trevista já está no fim, e ter minarei
de re latá-la.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Se nador Ro mero Jucá, peço que V. Exª ba lize
o fi nal de seu pro nunciamento. V. Exª já ul trapassou
em cin co mi nutos o tem po des tinado à fala da Li de-
rança e há um en tendimento fir mado pela Mesa no
sentido de que, em sen do o ho rário des tinado à Li de-
rança fi xado em cin co mi nutos, nesse pe ríodo es pecí-
fico, o aparte fica pre judicado por ter o mes mo o tem -
po má ximo de dois mi nutos.

A Mesa es tende o tem po. Con tinua V. Exª com a
palavra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
sidente, como o tema é ex tremamente gra ve, termina-
rei ra pidamente e peço a V. Exª um pou co de con des-
cendência.

Mais na fren te, a re vista Veja per gunta: “Mas só
o MST ga nha al guma co isa com a anu lação des sa re -
gra. Apa rentemente, aca bar com ela só fa vorece os
que in vadem. Res ponde o Mi nistro: “Qu alquer ci da-
dão que co meta atos ile gais deve res ponder pe rante
a Jus tiça. Essa lei tem um con junto de ar tigos ina de-
quados.”

Ora, ina dequado para o Mi nistro não são as in -
vasões, mas os ar tigos da lei.

E aí o Mi nistro con tinua di zendo que não é o Mi -
nistério do De senvolvimento Agrá rio não é ins tituição
policial e que não ve rificará essa ques tão das inva-
sões. E, para con cluir, o Mi nistro ain da co loca uma
pérola do seu pen samento, que é a se guinte: “Te nho
algumas idéi as, mas são ape nas idéias que nem che -
guei a apre sentar. Uma de las é não en tregar o tí tulo
de pro priedade da ter ra aos as sentados. O Go verno
seria o dono das ter ras e os as sentados te riam ape -
nas a pos se para ne las tra balhar.” Ou seja, além de
tudo, o Mi nistro ain da quer es tatizar a re forma agrá ria
e in voluir. Qu ero ver o Go verno Lula che gar nos as -
sentamentos de Ro raima e de todo can to e di zer que
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não vai mais dar o tí tulo de ter ra ao as sentado que
está lá lu tando pela sua fa mília e pelo seu fu turo.

O Mi nistro se con tradiz nes sa afir mativa, por-
que, no iní cio da en trevista, ele diz que o tí tulo, que a
terra é a se gurança para o ci dadão e para a fa mília. E
agora, no fi nal, re leva ou de monstra uma von tade es -
tatizante, algo sem pre cedentes na ação pro gramáti-
ca do Incra ou na re forma agrá ria bra sileira.

Concedo o apar te ao Se nador Ra mez Te bet, ra -
pidamente, Sr. Pre sidente. De pois, ao Se nador Pa ulo
Octávio, e já en cerro.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se nador
Romero Jucá, é de mu ita im portância o pro nuncia-
mento de V. Exª, ao ana lisar essa en trevista in feliz,
profundamente in feliz, la mentável, de S. Exª, o Mi nis-
tro da Re forma Agrá ria no País. Fe lizmente, um ou tro
Membro do Go verno do Pre sidente Lula, Chi co Gra zi-
ano, pa rece que está pen sando in teiramente di feren-
te. Estou len do a opi nião de Chi co Gra ziano...

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – É a ba te-
ção de ca beças, a que se re feriu o De putado João Pa -
ulo.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) –... quan do
ele afir ma, e afirma o que é ver dade, que a pro dução
de grãos do Bra sil, em duas dé cadas, evo luiu de 46
milhões de to neladas para pou co mais de 100 mi-
lhões de to neladas. Estou aqui com um ar tigo de O
Estado de S.Pa ulo que me recia ser trans crito, sob o
título, “A agro pecuária exi ge res peito”. Esse ar tigo de -
monstra, sem dú vida al guma, que a agro pecuária, no
Brasil, o se tor produtivo agro pecuário do Bra sil, é que
tem sido res ponsável pelo su perávit da ba lança de
pagamento. Uma en trevista des sa pre judica o sis te-
ma pro dutivo do País, de ixa in tranqüilos os pro duto-
res ru rais. Não po demos in centivar in vasão sob o tí tu-
lo ou o nome que se que ira dar a ela, ocu pação ou in -
vasão. Isso aí é um jogo de pa lavras para jus tificar o
movimento da queles que não que rem res peitar, pelo
menos, a pro priedade pro dutiva. E, olha, Se nador Ro -
mero Jucá, ve nho do Esta do de Mato Gros so do Sul,
onde já co meça a ha ver in tranqüilidade. E é o Esta do
que pos sui o ma ior re banho bo vino do País, é o se-
gundo pro dutor de soja do País. E tudo isso não pode, 
sem dú vida al guma, Se nador Ro mero Jucá, ser es-
quecido. E lá está exis tindo uma in tranqüilidade, gra -
ças a es sas en trevistas e fa las que não cor respon-
dem po sitivamente se quer à re alidade do Go verno do 
Presidente Lula. O que é pre ciso é com preender a lin -
guagem, e essa lin guagem do Mi nistro da Re forma
Agrária está, sem dú vida, le vando in segurança ao
campo e in centivando a vi olência lá. Já exis te a vi o-

lência ur bana, e ago ra que rem ain da au mentar a vi o-
lência no cam po. Pa rabenizo-me com a ma neira com
que V. Exª está abor dando essa en trevista, para de -
monstrar que não con cordamos com esse es tado de
coisas re veladas nes sa en trevista, mu ito me nos com
a re vogação da me dida pro visória que im pede a vis to-
ria de ter ras in vadidas. Po sitivamente, Se nador Ro-
mero Jucá, se se re vogar uma me dida pro visória des -
sa na tureza é pra ticamente di zer: “To mem conta de
tudo, fa çam o que qui serem que o Go verno ga rante”.
E, po sitivamente, não que ro acre ditar, eu me re cuso a 
acreditar que isso vá ocor rer.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra de-
ço o apar te do Se nador Ra mez Te bet.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Per mite-me V. 
Exª um apar te, no bre Se nador Ro mero Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Pois
não, no bre Se nador Pa ulo Octá vio.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Se nador Ro -
mero Jucá, é mu ito opor tuno o pro nunciamento de V.
Exª. Con sidero a en trevista um de sastre; de ixou o
Brasil todo per plexo. E o in teressante que a en trevista
começa fa lando em res peito às leis. A vi olência no
Brasil au menta, vi vemos um mo mento de in seguran-
ça, e o pró prio Mi nistro in centiva o des respeito às leis, 
à Cons tituição bra sileira. É mu ito gra ve. É tão gra ve
que de sejo su gerir à Casa – o PFL está dis posto a as -
sinar – um pe dido de con vocação ao Mi nistro, a fim de 
que ve nha ao Se nado Fe deral ex plicar exa tamente o
que pen sa. E, por si nal, o que S. Exª pen sa está mu ito
bem des crito na en trevista e no pro nunciamento de V.
Exª. Tra ta-se de uma ma téria de sastrosa para o fu turo
do País. Jus tamente quan do ba temos re corde de sa -
fra, quan do co meçamos a pro duzir, nós, que so mos o
celeiro do mun do, de re pente po demos es tar de sesti-
mulando a pro dução agrícola e cri ando uma ver dadei-
ra ten são no cam po. E é o que não de sejamos, de fini-
tivamente. Por essa ra zão, o PFL está dis posto a as si-
nar com o PSDB um pe dido de con vocação ao Mi nis-
tro, para que ve nha pres tar os de vidos es clarecimen-
tos a res peito da in feliz en trevista à re vista Veja.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra de-
ço o apar te, Se nador Pa ulo Octá vio. Gostaria de re -
gistrar que já as sinei um pe dido de con vocação para
o Mi nistro no ple nário do Se nado. Fi carei mu ito sa tis-
feito se V. Exª pu der as sinar, ser co-au tor, a fim de que 
possamos ama nhã vo tar o re querimento e tra zer o
Ministro para de bater tais ques tões.

O Sr. Pa ulo Octá vio (PFL – DF) – Con te com a
assinatura do PFL.
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O Sr. Tião Vi ana (Blo co/PT – AC) – Per mite-me
V. Exª um apar te, no bre Se nador Ro mero Jucá?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Con ce-
do o apar te ao Se nador Tião Vi ana.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam -
pos) – A Pre sidência so licita ape nas, em res peito aos
demais ora dores, que os apar teantes co laborem com
a Mesa na con dução dos trabalhos.

O Sr. Tião Vi ana (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, eu agradeço e se rei ri goroso na aten ção ao
tempo. Se nador Ro mero Jucá, cum primento V. Exª
por um tema que in teressa ao Bra sil: o tema da re for-
ma agrá ria e da ges tão pú blica. Eu gos taria ape nas
de afir mar a mi nha concordância em que o Mi nistro
Miguel Ros setto pos sa vir ao Se nado Fe deral de bater
com os Se nadores e ex por as ra zões dos ar gumentos
que uti lizou pe rante a jor nalista que o en trevistou, tra -
zendo, as sim, o de bate da re forma agrá ria para den -
tro do Par lamento, a Câ mara Alta do Con gresso Na ci-
onal. Eu só gostaria que V. Exª con siderasse que, às
vezes, há uma in terpretação equi vocada da quilo que
se diz e não há uma se dimentação efe tiva da quilo que 
se ex põe. V. Exª lem bra que o Pre sidente Fer nando
Henrique, uma vez, dis se que só va gabundo se apo -
sentava com de terminada ida de. Foi ne cessária uma
justificativa dele de qua se três anos. Então, es sas ex -
pressões, às ve zes deslocadas, tra zem in terpreta-
ções hos tis, du ras e que, com o tem po, po dem ser
plenamente re paradas e es clarecidas à so ciedade.
Há um de bate efer vescente so bre o que é go vernar. E
considero ab solutamente in justo qual quer jul gamento
do go verno do Pre sidente Lula, pelo pou co tem po em
que está go vernando este País. Quem pra ticou a ma i-
or fase de des caso e de des consideração com o se tor
produtivo ru ral nes te País e com a re forma agrá ria foi
o go verno em que V. Exª atu ou como Vice-Lí der, por -
que co locou pes soas sem qual quer op ção de vida em 
uma con dição pior ain da, na mi séria, por que não ha -
via cré dito, não ha via ex tensão ru ral. Tudo era ape nas
colocado no pa pel e as pes soas eram trans feridas. As 
maiores vi olências no cam po da fase de re democrati-
zação do Bra sil ocor reram na ges tão do Go verno que
V. Exª de fende, como os as sassinatos de Co rumbiara
e ou tros. La mentamos aqui lo que acon teceu. Sei que
V. Exª la mentou e que seu Par tido la mentou, mas isso 
ocorreu ali. Ca rajás, Eldo rado dos Ca rajás é um gran -
de exem plo de tris teza e fla gelo e de luto des te País e
que até hoje nos agri de. Então, cre io que te mos que
dar um pra zo para o Mi nistro Ros setto achar o ca mi-
nho da ges tão com re sultados. Uma posição cla ra do
atual Go verno é a qua lidade dos as sentamentos exis -
tentes. Não que remos mos trar nú meros para fa zer

propaganda de Go verno; que remos dar qua lidade ao
homem que está sen do as sentado no cam po. O Bra -
sil, Se nador Ro mero Jucá, tem dez ve zes terras mais
agricultáveis do que a Chi na e pro duz quatro ve zes
menos. Isso é uma he rança que va mos mu dar. E o
Governo Lula acha rá um ou tro ca minho para a pro du-
ção agrí cola; e a nossa po lítica agrá ria será in finita-
mente mais qua lificada e mais acer tada, com cer teza.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Da rei o
aparte ao Se nador Amir Lan do e, de pois, ao Se nador
Arthur Vir gílio.

Mas não há dú vida, Se nador Tião Vi ana, que as
palavras do Mi nistro são mu ito cla ras. Não é a pri mei-
ra vez que o Mi nistro diz isso. E ele foi afir mativo. Pode 
ser – e V. Exª não es tava aqui quan do co mecei a fa lar
– que re almente o Go verno do PT vá ter que cri ar a fi -
gura de in térprete de Mi nistro. O Mi nistro fala uma co i-
sa e, de pois, o in térprete vem e diz: não, ele não quis
dizer que era con tra nor destino, ele quis di zer isso;
não, ele não quis di zer que a guer ra vai dar lu cro, ele
quis di zer isso; não, ele não quis di zer que pode in va-
dir e sim que não pode in vadir.

Aí, tudo bem! É mu ita ba teção de ca beça, como
diria o De putado João Pa ulo. Não dá para ser des se
jeito.Um Mi nistro de Esta do tem que ter a res ponsabi-
lidade quan do fala.

E não adi anta vir fa lar so bre o Go verno Fer nan-
do Hen rique. O Go verno Fer nando Hen rique avançou
na re forma agrá ria. Enfren tou pro blemas, en frentou
violência no cam po, vi olência mu itas ve zes per petra-
da tam bém pelo MST. A fa zenda do Pre sidente Fer -
nando Hen rique foi in vadida – nem as sim o Pre siden-
te des viou um mi límetro, um mi límetro da lei. Pelo
contrário. Por meio da lei e da ação, con seguiu co lo-
car nos tri lhos essa ques tão. Ela pre cisa avan çar. So -
mos fa voráveis à re forma agrá ria. No en tanto, não é
falando como o Mi nistro que fa remos re forma agrá ria
neste País. Des culpe-me Se nador Tião Vi ana, mas a
violência que V. Exª tan to re pudia e eu tam bém e que
houve tam bém um pou co no Go verno Fer nando Hen -
rique in felizmente, será mu ito ma ior. A mes ma re vista
Veja, que pu blica a en trevista com o Mi nistro, traz a
matéria: “A guer ra aqui é de ou tro tipo. Com o MST
mais de sinibido e in fluente no go verno pe tista, fa zen-
deiros do país co meçam a for mar suas mi lícias pri va-
das”.

É isso que está acon tecendo no cam po. É isso
que acon tecerá quan do o Mi nistro fa lar uma bo bagem
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dessa. Vai acen der o con flito, pi orando a si tuação. É
por isso que fa lamos aqui, aler tando para a si tuação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço o
Senador Amir Lan do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na-
dor Ro mero Jucá, esse tema, in felizmente, não pode
ser abor dado em um es paço de tem po tão cur to. A
questão fun diária bra sileira re monta 500 anos. É di fí-
cil tra tar com pa lavras, quando é isso que se vê. Re al-
mente, te mos que exa minar a re forma agrá ria com o
maior cu idado. A questão é epis temológica. Há uma
confusão de ter mos, mas que ria lhe di zer que o gran -
de Cló vis Be vilácqua*, au tor do Có digo Ci vil, quan do
se re feriu à posse – o fez um pou co enu viado e mu itos
juristas de es col na ufragam no as sunto. Entendo o
que o Mi nistro quis di zer, por que te nho de dicado mi -
nha vida à re forma agrá ria. Re ferindo-se a posse, a
posse é uma ques tão pri vada, tan to é que o in terdito
possessório está pre visto no Có digo Ci vil. E, ali, cabe
ao le sado agir; não é o po der pú blico que pode fa zer
as ve zes do proprietário in vadido ou ame açado de in -
vasão. Ele pode lan çar mão dos in terditos proibitórios
da re integração, conforme o caso. Então, nes sas con -
dições, o que é ocu pação, qual é o sen tido de ocu pa-
ção? Ocu pação é pos se mais tra balho (ao me nos a
legislação es tabelece as sim) mais mo rada efe tiva.
Isso é ocu pação. E a ocupação se re fere mu ito mais a
terras pú blicas do que ter ras pri vadas. Mas, para V.
Exª sa ber, há um sentido téc nico. Quem co nhece o di -
reito agrá rio sabe dis tinguir to das es sas si tuações. E
é por isso que não gos taria de en trar nes sa po lêmica.
Entendo que o Mi nistro, re almente, não foi cla ro nos
seus con ceitos. É uma ques tão epis temológica e que
precisa ser re definida. Mas que ria di zer a V. Exª dois
temas. Gos taria de derrubar, um pou co, esse tabu
que se faz aqui so bre essa me dida pro visória que pro-
íbe a de sapropriação de ter ras in vadidas. Ora, no bre
Senador, a re forma agrá ria exis te para eli minar os
conflitos, para re definir a ques tão fun diária, so bretudo
sobre aqui lo que o es tatuto da ter ra pre vê no art. 16:
exatamente a pro priedade fa miliar, a par tilha da ter ra,
visando à pro priedade fa miliar pro dutiva, com respei-
to a pro priedade pro dutiva. Mas não se re fere ao la ti-
fúndio, ao la tifúndio por di mensão, ou seja, a par tir de
600 mó dulos de ex ploração in definida, que, como V.
Exª sabe, pode ser pro dutivo e ser ob jeto de de sapro-
priação. Essa é a le gislação; esse é o qua dro. Tra ba-
lhei nis so por mais de vin te anos. Devo di zer a V. Exª
que, no meu tem po, não ha via ne nhum de creto, nada
que pro ibisse in vasão, por que se fa zia re forma agrá -
ria. Qu ando se faz re forma agrá ria, não é pre ciso lei
proibindo. Ela con duz, ori enta, re aliza a ocu pação do
território na cional. Por isso, no bre Se nador, a me dida
provisória não aten de a es sência da re forma agrá ria.
No meu en tender, instaurado o con flito, o Po der Pú bli-

co não po dendo de sapropriar, va mos de ixar que isso
se re solva na jus tiça pri vada, na bus ca da pro teção ju -
dicial? Creio que o Po der Pú blico, di ante da ten são
social, deve in tervir. A me dida pro visória ini be algo
que é es sencial à re forma agrá ria: a eli minação de
conflitos. Eu po deria ci tar a V. Exª uma cen tena de ca -
sos im pedidos que co nheço. Nes tes pro lifera, so bre-
tudo, o pre juízo para o pro prietário. Ninguém re tira
500 ou 600 fa mílias do dia para a no ite. Não há po lí-
cia, não há de creto ju dicial que re alize essa ta refa.
Por isso, que ro di zer que te mos que re pensar a ques -
tão e exi gir a re forma agrá ria no cam po, de fato, e não
apenas na mí dia. Du rante os úl timos anos, em Ron -
dônia, as ter ras pú blicas ser viram de base à ge ração
de la tifúndios, de base a um des virtuamento da quilo
que se ria a des tinação das ter ras de volutas. As áre as
desapropriadas não fo ram des tinadas. São mais de
300 mil hec tares de sapropriados sem des tinação até
hoje. Oito anos pas saram-se e as ter ras de sapropria-
das es tão ser vindo de base para a for mação de la ti-
fúndios. É um cri me pre visto pela Lei nº 4.947, em seu 
art. 20, onde está ca pitulado o cri me. Te mos que re fle-
tir um pou co mais so bre a re forma agrá ria. O Mi nistro
também tem que apri morar seus con ceitos. Nes te
particular, concordo com V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Caro
Senador Amir Lando, V. Exª ten tou ex plicar a po sição
do Mi nistro, mas, sinceramente, não me convenceu.
Brincando com V. Exª, di rei que, ape sar de não me
convencer, V. Exª pode ter pres tado um ser viço ao
Governo Lula. Se for cri ado um mi nistério da in terpre-
tação para ten tar in terpretar essa ques tão, ele po derá
ser en tregue ao PMDB, e V. Exª po derá ser um dos
cotados, pois fez um gran de es forço para ten tar ex pli-
car o inex plicável da po sição do Go verno.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – V. Exª me
concede um apar te?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Con ce-
do a pa lavra ao no bre Se nador Arthur Vir gílio.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Pa rabéns,
Senador Ro mero Jucá, pela fala opor tuna, clarividen-
te. Espe ro que sua idéia do mi nistério da in terpreta-
ção não vin gue, pois ele se ria o tri gésimo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Se ria o
trigésimo pri meiro, pois cri aram um no úl timo fi nal de
semana.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Sig nificaria
mais di nheiro in vestido no cus teio e me nos à disposi-
ção, por exem plo, do programa Fome Zero, dos pro -
gramas so ciais que vi sam à distribuir a ri queza nes te
País, que, se gundo o Pre sidente Fer nando Hen rique
Cardoso, não é sub desenvolvido, mas in justo, des de
Cabral. Faço um pa ralelo usan do duas pes soas do
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Governo Lula. O Lí der Tião Vi ana tem toda a ra zão
quando se re fere a uma fra se pro fundamente in feliz
em que o Pre sidente Fer nando Hen rique Car doso se
referia aos “vagabundos”. O ex-Pre sidente pur gou-se.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – O PT ti -
rou pro veito dis so du rante mu ito tem po.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – E não ti ra-
mos pro veito de nada por que es tamos aqui tran qüi-
los, cal mos. De qualquer ma neira, foi in feliz aque la
frase. Hoje, li na re vista Veja, na co luna de Di ogo Ma i-
nardi, uma co leção de pé rolas que atri buo ao can sa-
ço do Pre sidente Lula. São co isas que não sig nificam
nada mais do que nada. Não é gra ve. A frase do
ex-Presidente Fer nando Hen ri que se re ferindo aos
servidores pú blicos, que se apo sentavam tão cedo,
foi mais in feliz, mais gra ve. Aqui me dá a en tender que 
um pou co mais de es tresse e o Pre sidente Lula sa irá
do nada gra ve para di zer al guma co isa que po derá,
amanhã, ser vir de ba teria con tra Sua Exce lência
mesmo. Mas que ro me fi xar em duas pes soas do Go -
verno Lula para di zer qual é a sen sação que uma e
outra ca usam. Uma figura mu ito bem es colhida para o 
momento, e es pero que no mo mento cer to pos sa ou -
sar, o Mi nistro Pa locci, tran qüiliza, tem tran qüilizado o
mercado, tem tran qüilizado in vestidores, tem tran qüi-
lizado os Che fes de Estados de pa íses cre dores, tem
tranqüilizado o Fun do Mo netário Inter nacional, tem
tranqüilizado a so ciedade de um modo ge ral e tem
tido, eu di ria, uma atu ação po sitiva di ante do qua dro
posto. Agora o Mi nistro Pa locci er rou, e to dos er ra-
mos, quan do dis se que a guer ra não ca usaria ne nhu-
ma mal à eco nomia bra sileira por que o Bra sil es tava
preparado para isso. Não! A guer ra ca usa enor mes
males a mé dio pra zo, se tanto, para a eco nomia bra si-
leira. Mas devo re gistrar que con sidero, e a so ciedade
também, a atu ação do Mi nistro Pa locci como po sitiva.
E con sidero, Sr. Se nador Ro mero Jucá, que tem sido
intranqüilizadora a pre sença do Mi nistro Ros setto,
porque dú bio em re lação as suas afi nidades ou não
com o MST, por que tem um con ceito que cha maria de 
antiquado, imaginando que so luções eco nômicas de
grande por te saem da re forma agrá ria, quan do não
saem. A re forma agrá ria é uma gran de res posta so ci-
al que es tava sen do dada nes ses úl timos oito anos e
que con tinuará sen do dada da qui para fren te, se
Deus qui ser. Mas as res postas eco nômicas vêm da
agricultura pro dutiva e com petitiva bra sileira, que está
ameaçada pelo avan ço e pela de sinibição, pro piciada
pela aber tura que lhe dá o Mi nistro Ros setto, do Mo vi-
mento dos Sem-Ter ra. Às ve zes, du vido que S. Exª
não te nha uma par te que que ira re almente apro fun-
dar a re forma agrá ria bra sileira e ou tra que so nhe um
delírio, um pe sadelo za patista, algo re volucionário.
Em ou tras pa lavras, tal vez houvesse al guém no MST
que, sen do-lhe perguntado se que ria re forma agrá ria,

injetando-se soro da ver dade nele, di ria: “Não, não
quero re forma agrá ria. Não que ro a re forma agrá ria
para po der ter ra zão para en cetar uma cam panha tipo
revolucionária, tipo za patista, tipo de lirante, tipo pe sa-
delo”. Não es tou se guro quan to ao que de seja o Mi -
nistro Mi guel Ros setto, fi gura cor reta de ho mem pú -
blico ga úcho. Ape nas eu e, acre dito, as torcidas do
Flamengo e do Co rinthians não nos tran qüilizamos
com o Mi nistro Ros setto como te mos fi cado, de certa
forma, tran qüilos com as pa lavras sem pre sen satas
do Mi nistro Antô nio Pa locci.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Agra deço
ao Se nador Arthur Vir gílio, mas re gistro que o Mi nistro
Rossetto foi mu ito cla ro. Di ria que, até essa en trevista, o
Ministro ter giversava, to mava uma po sição e ou tra. A
partir dela, ele fa lou cla ramente o que pen sa. É preciso
saber se isso é o que o País e o Go verno pen sam.

Sr. Pre sidente, tam bém la mento uma en trevista do
assessor do Pre sidente Lula, Sr. Mar co Au rélio Gar cia, à
revista Época, di zendo que ace itaria Sad dam Hus sein
no Bra sil. Pro vavelmente, deve ser para for mar, jun to
com Fi del Cas tro e Hugo Chá vez, um conselho da re for-
ma agrá ria. Quer di zer, o Mi nistro Ros setto po derá for -
mar um con selho consultivo com eles.

Estou fa zendo este dis curso hoje, da tri buna, não
para co brar uma po sição do Mi nistro Mi guel Rossetto,
porque S. Exª tem uma po sição cla ra, mas para co brar
uma po sição do Go verno Lula. O Pre sidente pre cisa di -
zer se au toriza essa pa lavra, se com pactua, mes mo pelo 
silêncio, com as pa lavras do Mi nistro ou se o de sautoriza
por não ser essa a po sição do Go verno bra sileiro. Sou
muito cla ro e di reto nis so. Se não hou ver, atra vés do por-
ta-voz ou de um novo in térprete, uma res posta do Go ver-
no, pro curarei uma for ma, atra vés de in terpelação ju dicial
ou qual quer ca minho, de, efe tivamente, de ixar isso cla ro.
É im portante que to dos os brasileiros sa ibam cla ramente
qual a po sição do seu Go verno, ele ito de mocraticamen-
te, atra vés de uma Cons tituição vi gente, mas essa Cons -
tituição e essa de mocracia também exi gem um cum pri-
mento dos di reitos in dividuais e co letivos.

Portanto, a pa lavra não está mais com o Mi nistro
Miguel Ros setto, ela está com o Pre sidente Lula. O
Governo res palda ou con dena es sas con siderações
feitas pelo Mi nistro na re vista Veja?

Sr. Pre sidente, en cerro mi nhas pa lavras pe din-
do a trans crição de to das as ma térias que re gistrei
neste de bate.

Muito obri gado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos.) – Se nador Ro mero Jucá, V. Exª será aten dido
na for ma do Re gi mento Inter no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra como Líder, para uma 
comunicação ur gente.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos.) – Con cedo a pa lavra ao no bre Se nador Ro berto
Saturnino, na con dição de Lí der, por cin co mi nutos,
para co municação ur gente de in teresse par tidário,
nos ter mos do art. 14, in ciso II, alí nea “a”, do Re gi-
mento Inter no, pela Li derança do Blo co de apo io ao
Governo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, o Se nador Ro mero Jucá exer -
ceu bri lhantemente, como cos tuma ser a in tervenção
de S. Exª, o pa pel de Se nador de Opo sição que lhe
cabe, to mando uma en trevista pu blicada na re vista
Veja, pin çando al gumas fra ses, pretendendo co locar
em cho que po sições, pen samentos ex pressos nes-
sas fra ses com pen samentos de ou tros Mi nistros, de
outros Lí deres go vernamentais e es tabelecer o con -
traditório ex plicitado por S. Exª, Se nador de Opo si-
ção, den tro do seu pa pel.

O Se nador Pa ulo Octá vio foi mais ob jetivo e
deve ter pon derado que, nes sas cir cunstâncias de
entrevistas a ór gãos de im prensa, nem sem pre se re -
flete com ni tidez o pen samento da pes soa en trevista-
da. Há que se con siderar tam bém a con dição de es -
pontaneidade das per guntas, a co locação ines perada
de ques tionamentos que sur preendem o en trevistado
e até mes mo a pró pria composição das per guntas e
respostas no pró prio or denamento, que mu itas ve zes
distorce o pen samento do en trevistado. Se esse ti ver
sido o caso, não será a pri meira vez que nós, Se nado-
res, cons tatamos isso, por que nos sa vida po lítica está 
pontuada de epi sódios des sa na tureza. Des sa for ma,
o Se nador Pa ulo Octá vio su geriu que o Mi nistro Mi -
guel Ros setto, do De sen volvimento Agrá rio, no caso
o en trevistado, fos se con vidado a vir ao Se nado. S.
Exª virá, com cer teza. Essa tam bém é a nossa opi -
nião. O Lí der Tião Vi ana já ex pressou esse pen sa-
mento, e a po sição do Go verno tem sido a de ser ver -
dadeiro e trans parente na afir mação de seus pro pósi-
tos. Acre dito que o Mi nistro Mi guel Ros setto virá aqui
explicar as apa rentes con tradições apon tadas na sua
entrevista pelo Se nador Ro mero Jucá e, de viva voz,
não mais como pes soa fí sica, mas com a res ponsabi-
lidade de re presentante do Go verno, ex porá, com cla-
reza, as po sições go vernamentais.

Agora, Srªs e Srs. Se nadores, há que se apro ve-
itar esse epi sódio da en trevista e a alo cução do Se na-
dor Ro mero Jucá para re conhecer al gumas verdades
inquestionáveis quan to à cha mada re forma agrá ria,
que é, sim, um as sunto de licado, ex tremamente sen -
sível, po tencialmente ge rador de vi olência e da pri-
meira pri oridade na pa uta dos pro blemas bra sileiros.

Srªs e Srs. Se nadores, quero di zer que sou ve te-
rano. Eu era De putado Fe deral no tempo do Go verno
João Gou lart e me lem bro bem de tudo o que se pas -
sou na quela oca sião, na quele Go verno, e de como
tudo isso se de senrolou até o es tádio em que nos en -
contramos.

O Go verno João Gou lart foi de posto pela for ça
das ar mas, fun dada em uma cons piração de se tores
conservadores da so ciedade bra sileira que re pudia-
vam, em ge ral, to das as re formas de ba ses apre goa-
das pelo Go verno. Tais re formas, no fundo, eram as
transformações so ciais de que tan to o Bra sil ne cessi-
tava, já na quele tem po. Se essa re formulação ti vesse
sido fe ita na quele tem po, não ha veria hoje os pro ble-
mas pro fundamente gra ves en frentados pelo Bra sil.

Mas, como eu dis se, houve uma re ação da so ci-
edade con servadora bra sileira, que se apo iou nas ar -
mas das nos sas For ças Arma das para der rubar o Go -
verno. Tal re ação ex pressamente se re feria à ques tão
da re forma agrá ria. Ha via, como eu dis se, uma re a-
ção às re formas de base como um todo, mas, mu ito
especialmente, era a re forma agrá ria que in comoda-
va as for ças con servadoras do Bra sil  como in comoda
até hoje. E é per feitamente na tural que os re presen-
tantes das for ças con servadoras su bam à tribuna,
nesta Casa, para apro veitar uma en trevista e aler tar
para “os pe rigos que a so ciedade bra sileira está cor -
rendo”, tal como fa ziam, nos idos de 1964, com o Go -
verno João Gou lart.

Trata-se de um as sunto ex plosivo, sim. Ago ra,
ele é ab solutamente pri oritário e mu ito an tigo, pois
tem mais de qua renta anos. No de correr des ses qua -
renta anos, Srªs e Srs. Se nadores, hou ve pro gresso
na re forma agrá ria – re conheço que hou ve. Du rante o
Governo Fer nando Hen rique Car doso, avan çou-se
como nun ca se ha via avan çado an tes. Ocor re que
esse avan ço foi co incidente com a or ganização do
MST.Não va mos ta par os olhos e fin gir, hi pocritamen-
te, que a ação or ganizada do MST, in clusive com as
invasões de pro pri edades im produtivas, não foi a
principal força de aci onamento do pou co que se re ali-
zou em ma téria de re forma agrá ria neste País. Foi,
sim, e é pre ciso re conhecer isso. É pre ciso re conhe-
cer que, não exis tisse o MST e as ações por ele re ali-
zadas, pro vavelmente o Go verno Fer nando Hen rique
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teria pas sado como mais um pe ríodo, des de aque les
idos de João Gou lart, em que nada se fez em ma téria
de re forma agrá ria nes te País.

Então, a pre sença e a or ganização do MST são
muito im portantes. E o re lacionamento de mocrático,
aberto, fran co e trans parente do Go verno com ele é
salutar. Con tudo, o Go verno é res ponsável, evidente-
mente, pela não efe tivação de atos de vi olência. Hou -
ve atos de vi olência, sim, no Go verno pas sado; neste,
ainda não hou ve. “É cedo ain da para se fa zer essa
afirmação”  es tamos de acordo com isso; mas, nes te
Governo, ain da não hou ve atos de vi olência que te-
nham cho cado a opi nião pú blica bra sileira e mun dial,
como no Go verno pas sado.

Então, o Go verno Lula es tará aten to ao pro ble-
ma, sim; es tará di alogando per manentemente com o
MST, re conhecendo nele uma for ça so cial or ganiza-
da, ex tremamente im portante para a re alização da re -
forma agrá ria, que é, como eu dis se, um dos as pectos
principais da pa uta pri oritária bra sileira. Mas o Go ver-
no é res ponsável, sim, por evi tar a eclo são de vi olên-
cia e de atos ex plosivos no nos so cam po. E não só é
responsável por evi tar a vi olência, como tam bém pelo 
avanço da re forma agrá ria, por que, sem o avanço da
reforma agrá ria, é mu ito di fícil  va mos re conhecer  evi-
tar cho ques po tencialmente pro dutores de gran de vi -
olência.

Isso tudo pre cisa ser re conhecido como fa tos,
como ver dades da his tória des te País, ver dades da
sociedade bra sileira, da ar ticulação da eco nomia bra -
sileira, de todo o con servadorismo agrá rio, um dos pi -
lares do con servadorismo bra sileiro e que vai sen do
levado a re cuar nas suas de fesas con tra a re forma
agrária à me dida que o MST se or ganiza, pres siona e
até in vade ter ras im produtivas. O MST tem fe ito isso,
sim, com o re conhecimento de toda a so ciedade bra -
sileira. E cabe à Jus tiça re solver a questão, como
cabe ao Go verno res peitar a Jus tiça na sua in teireza.
É isso o que fará o Go verno Lula, evi tando, cer tamen-
te, a vi olência; ago ra, quan do ela ocor rer, aí sim, es ta-
rá che gado o mo mento de co brar.

Por en quanto, não hou ve vi olência. Hou ve uma
entrevista do Mi nistro Mi guel Ros setto, que cer ta-
mente virá ao Se nado ex plicitar o seu pen samento,
oportunidade em que os no bres Se nadores po derão
dialogar com S. Exª.

Era o que eu que ria di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB  AM) – Sr.

Presidente, peço a pa lavra, como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam -

pos) – Se nador Arthur Vir gílio, concedo a pa lavra a V.

Exª como Lí der, por cin co mi nutos, para comunicação
de in teresse par tidário, nos ter mos do art. 14, in ciso II, 
alínea “a”, do Re gimento Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSBD  AM. Como
Líder.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, an tes
de me re ferir a re querimento que en caminhei à Mesa
e que jul go re levante, que ro te cer três rápidos co men-
tários so bre a fala opor tuna e sem pre clarividente do
Senador Ro berto Sa turnino.

Em pri meiro lu gar, o no bre Se nador Ro berto Sa -
turnino re fere-se ao que te ria ou não avan çado – S.
Exª re conheceu al gum avan ço – do pon to de vis ta da
reforma agrá ria no Go verno do ex-Pre sidente Fer-
nando Hen rique Car doso. Indago o que efe tivamente
avançará no Go verno do Pre sidente Luiz Iná cio Lula
da Sil va. Espe ro que avan ce mais do que está avan -
çando no mo mento o pro jeto que é a me nina dos
olhos do Pre sidente, o Pro grama Fome Zero.

Em se gundo lu gar, o ex-Presidente Jan go, de
quem meu pai foi Lí der nes ta Casa, caiu mu ito mais
por que ha via pes soas que di ziam du biedades como
essas, da ex plosiva en trevista do Mi nistro Mi guel
Rossetto do que pro priamente pela tese da re forma
agrária em si. Ha via, àquela al tura, quem se dis pu-
sesse a fa zer re formas na lei ou na mar ra, o que mo bi-
lizava por in teiro a so ciedade, parte a fa vor e par te
contra o Go verno do ex-Pre sidente João Gou lart, que
terminou sen do a par te mais fra ca no jogo de puxa e
encolhe.

Em ter ceiro lu gar, para mim a ques tão da re for-
ma agrá ria é prá tica, não é ide ológica, não é de di rei-
ta, não é de es querda, não é de bola, não é de re bola,
não é de ca rambola, não é de fren te, não é de cos ta,
não é de lado, não é si nal de trânsito, não é ide ológica
mesmo, não se re laciona com es querda nem com di -
reita. Ela tem a ver com a con cepção que se que ira
dar a esse pro blema. Há a vi são za patista, re volucio-
nária e de lirante. A vi são re formista in forma-nos que é 
possível ob ter gran de pro dutividade em as sentamen-
tos do tipo do Incra – não sei até que pon to –, tudo
desde que não se de sarticule a nos sa tão com petitiva
agricultura. Que se faça o me lhor são meus sin ceros
votos à di reção do Go verno Lula.

Sr. Pre sidente, aca bo de apre sentar re queri-
mento à Mesa, so licitando in serção em Ata de voto de 
pesar pela mor te do Juiz Ale xandre Mar tins de Cas tro
Filho, de Vi tória, Espírito San to, as sassinado hoje na -
quela ca pital bra sileira, as sim como apre sentação de
condolências à fa mília e ao Po der Ju diciário do Espí ri-
to San to.
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Considero que, cada vez que se apre sente a
oportunidade, ne nhum de nós deve se omi tir e de ixar
de fa zer a condenação ve emente, for te, fir me, do cri-
me or ganizado. Está na hora mes mo de de clararmos
guerra ao cri me or ganizado, para que não vire ro tina o 
que já foi ro tina na Itá lia, o que tem sido ro tina na Co -
lômbia, pa íses que foram in felicitados por mo vimen-
tos ter roristas des se por te.

Espero que o Se nado se ma nifeste sem pre com
muita co ragem e com a se renidade que o ca racteriza
no sen tido de que não se con temple o cri me or ganiza-
do e não se de ixe que ele um dia subs titua o Esta do
brasileiro. O Estado bra sileiro ha verá de sa ber pre mi-
ar quem me reça e pu nir quem deva ser pu ni do.

É hora, por tanto, de nos mo vimentarmos to dos,
na di reção de cons tituirmos as po líticas ne cessárias
para, em res peito à Cons tituição e quem sabe até
mesmo uti lizando re cursos drás ticos que ela nos pro -
digaliza, como o es tado de de fesa, en frentarmos e
vencermos essa ame aça que hoje co meça a se tor -
nar ro tineira, o as sassinato de ju ízes e a apre ensão
dos ci dadãos de bem, que pa gam im postos para ter
direito a se gurança e que es tão, hoje em dia, sem po -
der an dar nas ruas sem o sub terfúgio dos in sufilmes,
das tran cas elé tricas, dos se guranças par ticulares.

Se for mos so mar o que se gas ta em se gurança
particular no País, ve remos que seja tal vez mais do
que o pre visto para se gurança pú blica, há mu ito tem -
po. Não é cul pa des te Go verno nem será do pró ximo,
se con tinuarmos to dos a ten tar achar cul pados, e não
soluções efetivas. O que se gas ta em se gurança par -
ticular – in sisto – é mais do que se gas ta em se guran-
ça pú blica no Esta do bra sileiro. É hora do bas ta.

Gostaria que não ti véssemos que nos re portar
nesta Casa a as sassinatos de qua isquer ci dadãos. Não
gostaria mais de ver ju ízes as sassinados, nem ho mens
públicos ou co merciantes ame açados, ten do que cer rar
suas por tas por or dem do cri me or ganizado.

Em ou tras pa lavras, é uma guer ra; e só pode
perder um dos dois la dos: o lado sujo, o lado obs curo,
o lado tor pe, o lado que lu cra às cus tas da in seguran-
ça das pes soas de bem e da mor te, pouco a pou co,
dos vi ciados em dro ga, dos vi ciados em todo aque le
jogo tá tico e es tratégico do trá fico.

Em ou tras pa lavras, que a mor te do Juiz Ale xan-
dre Mar tins de Cas tro Fi lho não seja ape nas mais
uma, que seja um de grau a mais na nos sa to mada de
consciência pela paz nes te País.

Há uma guer ra lá fora, que de ploramos, que é a
guerra en tre Sad dam Hus sein, de tan tos er ros pas sa-
dos, de di tadura tão cru el e san guinária, e o Go verno

do Pre sidente Ge orge W. Bush, de tan tos equí vocos e 
de vi são tão pe quena da his tória mundial no pre sente.
Têm mor rido pes soas nes sa guer ra, mas há uma ou -
tra guer ra no País em que pes soas mor rem di aria-
mente.

Não me que ro acos tumar com a idéia de que
seja nor mal um ma gistrado, no exer cício das suas
funções, ser as sassinado por qual quer pes soa, seja
pelo cri minoso Fer nandinho Be ira-Mar ou por gen te
da mes ma ca tegoria.

Espero que o Se nado Fe deral aja com mais
energia e mais ni tidez nes se cam po e que o Go verno
brasileiro, quan do ti ver de er rar nes se cam po, erre por 
ação, e nes se caso po derá con tar com o nosso apo io,
mas que não erre por omis são, porque o pior dos er -
ros nes sa hora se ria nos omi tirmos de to mar a po si-
ção ne cessária para salvaguardar o País e a de mo-
cracia que nos rege.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – So bre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário em exer cício, Se nador Mo zarildo Ca -
valcanti.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 147, de 2003

Requeiro, nos ter mos re gimentais, e de acor do
com as tra dições da Casa, as se guintes ho menagens
pela mor te do Juiz Ale xandre Mar tins de Castro Fi lho,
de Vi tória, ES, as sassinado hoje pela ma nhã, na que-
la ca pital:

a) in serção em ata de Voto de Pe sar;
apresentação de con dolências à fa mília e
Poder Ju diciário do Espírito San to.

Justificação

Em cur to es paço de tem po, a Na ção foi sa cudi-
da por mais um bru tal as sassinato de ma gistrado, o
Dr. Ale xandre Mar tins de Cas tro Fi lho, ví tima da ação
de gru pos de cri me or ganizado.

O ma gistrado atu ava em par ceria com a mis são
de com bate ao cri me or ganizado e ao trá fico de dro -
gas no Esta do do Espí rito San to. Sua mor te ca usa
consternação no País, de ixando em to dos nós a evi -
dência de que já não é pos sível to lerar a vi olência em
nossas ci dades.

Sala das Ses sões, 24 de mar ço de 2003. – Se -
nador Arthur Vir gílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – O re querimento de pende de vo tação, em cujo 
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encaminhamento po derão fa zer uso da pa lavra os
Srs. Se nadores que o de sejarem.

Há nú mero re gimental para de liberação.
Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Será cum prido o so licitado no re querimento.
O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-

pos) – So bre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário em exercício, Se nador Mo zarildo Ca -
valcanti.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 148, de 2003

Nos ter mos do ar tigo 397, in ciso I, do Re gimen-
to Inter no do Se nado Fe deral, re queiro o com pareci-
mento do Mi nistro do De senvolvimento Agrá rio, Se-
nhor Mi guel Sol datelli Ros setto, pe rante ao Ple nário
do Se nado Fe deral, para pres tar, pes soalmente, in-
formações so bre suas de clarações à Re vista Veja,
Edição nº 1.795, de 6 de mar ço de 2003, sob o tí tulo
“Este Sis tema é Fe udal”, bem como so bre os re cen-
tes epi sódios de in vasão de ter ras e de se des de Su -
perintendências Re gionais do Incra em vá rios pon tos
do País por in tegrantes do Mo vimento dos Sem Ter ra
– MST.

Sala das Ses sões,  24 de mar ço de 2003. – Se -
nador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – O re querimento lido será des pachado à Mesa 
para de cisão.

Sobre a mesa, pro jeto que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Se nador Mo zarildo Ca val-
canti.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 76, DE 2003

Modifica o art. 41-A da Lei nº 9.504,
de 30 de se tembro de 1997, que “es tabe-
lece nor mas para as ele ições.”

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O ar tigo 41-A da Lei nº 9.504, de 30 de

setembro dc 1997, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação:

“Art. 41-A Res salvado o dis posto no
art. 26 e seus in cisos, cons titui cap tação de
sufrágio, ve dada por esta lei, o can didato
doar, ofe recer, pro meter, ou en tregar, ao

eleitor, com o fim de ob ter-lhe o voto, bem
ou van tagem pessoal de qual quer na tureza,
inclusive em prego ou fun ção pú blica, desde
a es colha do can didato na con venção parti-
dária até o dia da ele ição, in clusive, sob
pena de mul ta de mil UFIR, e cas sação do
registro ou di ploma, ob servado o pro cedi-
mento pre visto no art. 22 da Lei Com ple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, sem
prejuízo da san ção pe nal pre vista no art.
299 da Lei nº 4.737, de 15 de ju nho de
1965. (NR)”.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data dc sua pu -
blicação.

Justificação

O pre sente Pro jeto ob jetiva tor nar efi caz o dis -
positivo le gal, de iniciativa po pular, que visa co ibir a
denominada “com pra de voto”. A al teração su gerida
muda a data ini cial pela qual se ca racteriza com pra
de vo tos por parte do in divíduo/candidato, re tiran-
do-se a data do “re gistro” para “des de a es colha na
convenção par tidária”.

A ra zão des sa mu dança de corre do fato de que
alguns can didatos de fato, ain da não re gistrados, efe-
tivam a mal fadada com pra de vo tos, pois en tre a es -
colha em con venção par tidária e o dia do re gistro da
candidatura (5 de ju lho do ano que acon tece ele ições)
há um lap so tem poral la cunoso que aco berta o ilí cito.

O pior ocor re com os can didatos que con correm
as ele ições com o re gistro de can didatura sub ju dice,
pois no caso de in deferimento de finitivo des se re gis-
tro, ain da que te nham pra ticado ato tão vil ao ple ito
eleitoral e con trário a de mocracia, es tarão eles li vres
de so frer a pu nição res pectiva, jus tamente por que o
ato ju dicial de finitivo de in deferimento do re gistro irá
retroagir ao dia do re gistro – 5 de ju lho do ano das ele -
ições, como se nada hou vesse acon tecido no pla no
fático.

Aliás, é ne cessário res guardar a for ça da con -
venção par tidária que es colheu os can didatos, res-
ponsabilizando-os pela even tual com pra de vo tos que 
pratiquem desde quan do es colhidos em con venção.

Por fim, acres centou-se também que a de nomi-
nada com pra de voto pre vista no art. 41-A da Lei Ele i-
toral não afastará a hi pótese do art. 299 do Có digo
Eleitoral, que es tabelece san ção pe nal, en quanto que 
aquele dis positivo abar ca so mente san ções ad minis-
trativas e po liticas.

Portanto, con fio no apo io de meus Pa res para
sedimentar em pla no prá tico a lei de ini ciativa po pular,
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garantidora de um pro cesso ele itoral de mocrático e
possível de não so frer in fluência do po der eco nômico.

Sala das Ses sões, 24 de março de 2003. – Se -
nador Anto nio Car los Va ladares, PSB – SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 1997

....................................................................................
Art. 41-A. Res salvado o dis posto no art. 26 e

seus in cisos, cons titui cap tação de su frágio, ve dada
por esta lei, o can didato doar, ofe recer, pro meter, ou
entregar, ao ele itor, com o fim de ob ter-lhe o voto,
bem ou van tagem pes soal de qual quer na tureza, in -
clusive em prego ou fun ção pú blica, des de o re gistro
da can didatura até o dia da ele ição, in clusive, sob
pena de mul ta de mil a cin qüenta mil UFIR, e cas sa-
ção do re gistro ou di ploma, ob servado o pro cedimen-
to pre visto no art. 22 da Lei Com plementar nº 64, de
18 de maio de 1990.
....................................................................................

LEI Nº 4.737, DE 1965

CÓDIGO ELE ITORAL

....................................................................................
Art. 299. Dar, ofe recer, pro meter, so licitar ou re -

ceber, para si ou para ou trem, di nheiro, dá diva, ou
qualquer ou tra van tagem, para ob ter ou dar voto e
para con seguir ou pro meter abs tenção, ain da que a
oferta não seja ace ita:

Pena – re clusão até qua tro anos e pa gamento
de cin co a quin ze dias-mul ta.
....................................................................................

Lei Com plementar nº 64/60 – Lei das Ine legibilida-
des
....................................................................................

Art. 22. Qu alquer partido po lítico, co ligação,
candidato ou Mi nistério Pú blico Ele itoral po derá re-
presentar à Justiça Ele itoral, di retamente ao Cor rege-
dor-Geral ou Re gional, re latando fa tos e in dicando
provas, in dícios e cir cunstâncias e pe dir aber tura de
investigação ju dicial para apu rar uso in devido, desvio
ou abu so do po der eco nômico ou do po der de au tori-
dade, ou uti lização in devida de ve ículos ou me ios de
comunicação so cial, em be nefício de can didato ou de
partido po litico, obe decido o se guinte rito:

I – o Cor regedor, que terá as mes mas atri bui-
ções do Re lator em pro cessos ju diciais, ao des pachar
a ini cial, ado tará as se guintes pro vidências:

a) or denará que se no tifique o re presentado do
conteúdo da pe tição, en tregando-se-lhe a se gunda

via apre sentada pelo re presentante com as có pias
dos do cumentos, a fim de que, no pra zo de 5 (cin co)
dias, ofe reça am pla de fesa, jun tada de do cumentos e
rol de tes temunhas, se ca bível;

b) de terminará que se sus penda o ato que deu
motivo à re presentação, quan do for re levante o fun da-
mento e do ato im pugnado pu der re sultar a ine ficiên-
cia da me dida, caso seja jul gada pro cedente;

c) in deferirá des de logo a ini cial, quan do não for
caso de re apresentação ou lhe fal tar al gum re quisito
desta lei com plementar;

II – no caso do Cor regedor in deferir a re clama-
ção ou re presentação, ou re tardar-lhe a so lução, po -
derá o in teressado re nová-la pe rante o Tri bunal, que
resolverá den tro de 24 (vin te e qua tro) ho ras;

III – o in teressado, quan do for aten dido ou ocor -
rer de mora, po derá le var o fato ao co nhecimento do
Tri bunal Su perior Ele itoral, a fim de que se jam to ma-
das as pro vidências ne cessárias;

IV – fe ita a no tificação, a Se cretaria do Tri bunal
juntará aos au tos có pia au têntica do ofí cio en dereça-
do ao re presentado, bem como a pro va da en trega ou
da sua re cusa em ace itá-la ou dar re cibo;

V – fin do o pra zo da no tificação, com ou sem de -
fesa, abrir-se-á pra zo de 5 (cin co) dias para in quiri-
ção, em uma só as sentada, de tes temunhas ar rola-
das pelo re presentante e pelo re presentado, até o
máximo de 6 (seis) para cada um, as qua is com pare-
cerão in dependentemente de in timação;

VI – nos 3 (três) dias sub seqüentes, o Cor rege-
dor pro cederá a to das as di ligências que de terminar,
ex of fício ou a re querimento das par tes;

VII – no pra zo da alí nea an terior, o Cor regedor
poderá ou vir ter ceiros, re feridos pe las partes, ou tes-
temunhas, como co nhecedores dos fa tos e cir cuns-
tâncias que pos sam in fluir na de cisão do fe ito;

VIII – quan do qual quer do cumento ne cessário à 
formação da pro va se achar em po der de terceiro, in -
clusive es tabelecimento de cré dito, ofi cial ou pri vado,
o Cor regedor po derá, ain da, no mesmo pra zo, or de-
nar o res pectivo de pósito ou re quisitar có pias;

IX – se o ter ceiro, sem jus ta ca usa, não exi bir o
documento, ou não com parecer a ju ízo, o Juiz po derá
expedir con tra ele man dado de pri são e ins taurar pro -
cesso s por cri me de de sobediência;

X – en cerrado o pra zo da di lação pro batória, as
partes, in clusive o Mi nistério Pú blico, po derão apre-
sentar ale gações no pra zo co mum de 2 (dois) dias;

XI – ter minado o pra zo pata ale gações, os au tos
serão con clusos ao Cor regedor, no dia ime diato, para
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apresentação de re latório con clusivo so bre o que
houver sido apu rado;

XII – o re latório do Cor regedor, que será as sen-
tado em 3 (três) dias, e os au tos da re presentação se -
rão en caminhados ao tri bunal com petente, no dia
imediato, com pe dido de in clusão in continenti do fe ito
em pa uta, para jul gamento na pri meira ses são sub se-
qüente;

XIII – no tri bunal, o Pro curador-Geral ou Re gio-
nal Ele itoral terá vis ta dos au tos por 48 (qua renta e
oito) ho ras, para se pro nunciar so bre as im putações e 
conclusões do Re latório;

XIV – jul gada pro cedente a re presentação, o Tri-
bunal de clarará a ine legibilidade do re presentado e
de quan tos ha jam con tribuído para a prá tica do ato,
cominando-lhes san ção de ine legibilidade para as
eleições a se re alizarem nos 3 (três) anos sub seqüen-
tes à ele ição cm que se ve rificou, além da cas sação
do re gistro do can didato di retamente be neficiado pela 
interferência do po der econômico e pelo des vio ou
abuso do po der de au toridade, de terminando a re-
messa dos au tos ao Mi nistério Pú blico Ele itoral, para
instauração de pro cesso dis ciplinar, se for o caso, e
processo-crime, or denando qua isquer ou tras pro vi-
dências que a es pécie com portar;

XV – se a re presentação for jul gada pro cedente
após a ele ição do can didato se rão re metidas có pias
de todo o pro cesso ao Mi nistério Pú blico Ele itoral,
para os fins pre vistos no art. 14, §§ 10 e 11 da Cons ti-
tuição Fe deral, e art. 262, in ciso IV, do Có digo Ele ito-
ral.

Parágrafo úni co. O re curso con tra a di plomação,
interposto pelo re presentante, não im pede a atu ação
do Mi nistério Pú blico no mes mo sen tido.

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

(À Co missão de Cons tituição, Justiça e 
Cidadania – de cisão ter minativa).

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – O pro jeto lido será des pachado à co missão
competente.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra ao no bre Se nador Pa ulo
Octávio, do PFL do Dis trito Fe deral, por per muta com
o Se nador Mo zarildo Ca valcanti, pelo pra zo de até
vinte mi nutos.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, pri meiramente, cumprimento o Lí der
Arthur Vir gílio pelo re querimento ora apre sentado,
que tem o to tal apoio do Par tido da Fren te Li beral.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, no de cor-
rer da se mana, es taremos apre sentando Pro posta de 
Emenda à Cons tituição com o ob jetivo de ins tituir em
nosso País um tri buto na cional uni ficado, que esta-
mos in titulando de “Impos to Ci dadão”.

Tal de nominação é, a nos so ver, bas tante ade -
quada, pois se tra ta de um novo pa radigma, in trodu-
zindo no tável avan ço na or dem tri butária brasileira,
ao cri ar uma en genharia ar recadatória e dis tributiva,
de cu nho ex tremamente sim plificado, uni versalizante,
informatizado, trans parente e im pessoal, em que a
excepcionalidade do mé rito so bressai pela na tureza
eqüitativa, pela jus tiça so cial e, aci ma de tudo, pela
dignidade e pelo res peito que con fere ao con tribuinte,
seja pes soa fí sica ou ju rídica, em preendedor ou as-
salariado, tra balhador pú blico ou pri vado, ativo ou ina -
tivo, rico ou po bre, in dividual ou co letivo.

Não im portando sua con dição, o ci dadão, seja
ele quem for, en quanto su jeito de de veres, deve tam -
bém o ser na quilo que se re fere – mais ain da – a seus
direitos.

Incontestavelmente é seu di reito fun damental,
ao con tribuir de for ma jus ta – na me dida exa ta da sua
situação – com o fi nanciamento dos gas tos pú blicos,
receber a con trapartida do Esta do não só no que se
refere à qua lidade em ge ral do aten dimento que lhe
deve ser pres tado, mas, em par ticular, quan to à de-
cência e dig nidade com que deve ser tra tado, uma
vez que ele é ci dadão, o ver dadeiro dono do Bra sil. É
ele, ci dadão, a au toridade mais im portante a quem a
máquina pú blica deve de dicar-se, com de coro, honra-
dez e até re verência, qualquer que seja sua en verga-
dura eco nômica ou clas se so cial.

Ademais, não com bina em nada com o pro gres-
so de mocrático, com o aper feiçoamento ins titucional
nem com a ple nitude do Esta do de Di reito que bus ca-
mos per mitir que o Po der Pú blico con tinue bisbilho-
tando a vida de pes soas e em presas, me diante for -
mulários, pa pelórios es criturais ob soletos, per quiri-
ções e fis calizações que só ten dem a es camotear a
chaga da cor rupção que des caradamente gras sa no
sistema em vi gor e nada tem a ver com os tão pro pa-
lados princípios de im pessoalidade es tatuídos em
nosso or denamento ju rídico.

Por isso, con sideramos apro priado cha mar esse
democrático, úni co e ex clusivo tri buto pro posto – que
acaba com o Impos to de Ren da, com o IPI, com o
ITR, com o COFINS, com o PIS, com toda essa pa ra-
fernália de con tribuições e pen duricalhos que tan to
oneram a fo lha de sa lários, o fa turamento, o lu cro lí -
quido das em presas, bem como os sa lários e ga nhos
dos tra balhadores –, por isso, como di zia, considera-
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mos de veras apro priado que a nova e úni ca fon te de
arrecadação fe deral que pro pomos seja dado o vir tu-
oso e dig nificante nome de “Impos to Ci dadão” que,
por si só, já sin tetiza, traduz e sim boliza a in tenção e a 
natureza do dis positivo pro posto.

A par dos im portantíssimos as pectos sub jetivos
sobre os qua is aca bamos de fa zer es sas preliminares
considerações, a principal vir tude da pro posição, em
nosso ju ízo, consiste no fato de se opor tunizar, por
seu in termédio, o ime diato iní cio do pro cesso de dis -
cussão da tão ne cessária e al mejada re forma tri butá-
ria, con tribuindo as sim para so lução de um dos mais
importantes pro blemas que hoje afli gem a vida da Na -
ção, ao mes mo tem po em que nos ali amos aos es for-
ços que vêm sen do em preendidos pelo novo Go verno
Federal, numa de suas mais emer gentes pri oridades.

Acreditamos que a re definição ca bal do mo delo
de ar recadação e fi nanciamento, de corrente da ób via
falência do atu al sis tema, não deve co meçar da es ta-
ca zero. E mu ito me nos se cons tituir numa ame aça ao 
pacto fe derativo.

Por isso, cre mos que este é o pri meiro pas so a
ser tri lhado, no si nuoso ca minho dos en tendimentos
intra e in terpartidários, rumo ao con senso in dispen-
sável à con secução de uma ver dadeira re forma, no
sentido de ga rantir que não haja per das nos atu ais ní -
veis das re ceitas es taduais e mu nicipais.

Para tan to, propomos que, sem pre juízo para os
cofres pú blicos, se ins trumentalize, num pri meiro mo -
mento, a sim plificação dos tri butos da União, para
que, pos teriormente, seja efe tivado nos Esta dos e,
numa eta pa sub seqüente, nos Mu nicípios.

É im perioso, con tudo, que tal sim plificação,
além de des burocratizar e de re duzir cus tos, possa
ter a ca pacidade de co ibir fra udes hoje co muns, como 
a so negação e a cor rupção fis cal, e que se ope re com 
mecanismos que com batam a atualmente com plexa
aferição de re sultados, eli minando as sim a prá tica da
evasão, que se fará exe qüível ao se re dimensionarem
fórmulas de re colhimento in sonegáveis que pro porci-
onem uma nova dis tribuição dos en cargos, im postos
e con tribuições, com os se tores in formais de nos sa
economia.

Justamente por con templar esta sé rie de pre-
missas bá sicas, com sólido ful cro nos pres supostos
até aqui enun ciados, é que op tamos por subscrever
nossa pro posta, ado tando tex to qua se idên tico ao da
PEC nº 474, de 2001 – de au toria do en tão De putado
Marcos Cin tra –, pro posta que hoje tra mita na Câ ma-
ra, em avan çado es tágio de ma turação, uma vez
aprovada que foi, por una nimidade, na Co missão de
Constituição, Justiça e Re dação, que a exa minou, en -

contrando-se agora pron ta para dis cussão e de libera-
ção na Co missão Espe cial para esse fim ins tituída.

Ao re produzirmos, portanto, pra ticamente na ín -
tegra, os co mandos da re ferida PEC, bus camos o sin-
gular en sejo de uma no tável eco nomia processual, a
ser pro piciada pela tra mitação pa ralela das pro postas
de teor idên ticos em am bas as Câ maras do Parla-
mento. Caso ob tenhamos o êxi to que es peramos em
tal de siderato, es taremos evi tando o re torno da ma té-
ria à ori gem, para apre ciação da Casa Re visora. Des -
ta ma neira es taremos co laborando, uma vez mais,
com a pres sa do Go verno Fe deral e da so ciedade em
implantar, na prá tica, os primeiros dis positivos le gais,
constitutivos da jus ta e equâ nime re for ma tri butária
que todo o Bra sil an siosamente es pera.

É as sustador o cres cimento pro gressivo da car ga
tributária que hoje faz com que a mé dia de im postos so -
bre tudo que con sumimos gire em tor no de um ter ço de
seu va lor, che gando, não raro, a inex plicáveis 50%.

Seria in dubitavelmente in terminável, além de
pleonástico, sa lientar os no tórios ma lefícios da so ler-
te, se não cruel, ca ixa-preta ca racterizada pe los ir raci-
onais e con fusos cri térios de con cepção tributária uti -
lizados no pre sente. É in sano e no mí nimo in compre-
ensível, ante qual quer ló gica de bom-sen so, que tes -
temunhemos iner mes o gran de des pautério que re si-
de, por exem plo, no custo do em pregado para a em -
presa ser de 120%, ou no dis parate que cons titui, por
exemplo, os 35% de ar recadação do PIS, só re ferente
aos me ses de de zembro e ja neiro.

Levados em conta os in teresses da so ciedade e
das uni dades ad ministrativas com ponentes das de-
mais es feras de Go verno, jul gamos ser de ex trema re -
levância tor nar trans parentes to dos os por quês de
tudo que se nos co bra a tí tulo de tri butação.

Comentarmos so bre to das as virtudes do sis te-
ma ora pro posto cer tamente re sultaria num ver dadei-
ro tra tado, com in finitas pá ginas.

A bi bliografia disponível, as sim como a ex tensa
instrução da ma téria contida nos di versos pa receres,
principalmente na quele emi tido no re latório do emi -
nente De putado Car los Eduardo Ca doca, nos dis pen-
sa en trarmos nos me andros da com plexa aná lise de
infindáveis pla nilhas e da dos téc nicos de magnitude
estatística, por cujo cri vo ci entífico de es pecialistas já
se com provou far tamente a va lidade.

Aproveito para cum primentar o nos so Pre siden-
te, Se nador Eu rípedes Ca margo, que as sume a Pre -
sidência des ta ses são.

Assim, Sr. Pre sidente Eu rípedes Ca margo, Srªs
e Srs. Se nadores, para fi nalizar, ressaltamos que,
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além das ca racterísticas co mentadas, a ado ção do
Imposto Ci dadão traz con sigo, em suma, os se guin-
tes be nefícios: subs titui mais de uma de zena de tri bu-
tos fe derais; man tém a atual re ceita anu al na or dem
de R$208 bi lhões; al tera ape nas as fon tes de ar reca-
dação, mas não mo difica os mon tantes trans feridos
para Esta dos e Mu nicípios, nem para as en tidades
privadas do serviço so cial e de for mação pro fissional,
vinculadas ao sis tema sin dical (o cha mado sis tema
S), que con tinuam a re ceber nor malmente suas re cei-
tas fe derais; pro picia e uni versaliza alta pro dutividade
com alí quotas mo deradas, den tre ou tras van tagens
acessórias.

Pela ori ginalidade de ser um im posto ele trônico,
automático, sim ples, “in sonegável” e transparente, o
Imposto Ci dadão pos sibilita um enor me au mento da
base de ar recadação, re tirando o peso ex cessivo das
costas do as salariado, das em presas e da clas se mé -
dia em ge ral.

Partimos da con vicção de es tarmos pro pondo
esta ou sada ma téria tributária de lato al cance so cial e 
repartição de mocrática do cus teio do Esta do, firme-
mente ali cerçados na já de monstrada efi cácia do uso
de tec nologias de re colhimento a par tir da mo eda e
da es crituração eletrônicas, ante o fa buloso es tágio
de nos sa ca pacidade ope racional ban cária, em ter -
mos de re cursos no cam po da Infor mática.

Por todo o ex posto, so licitamos o in dispensável
apoio dos ilus tres Se nadores à PEC que es taremos
propondo – PEC esta que será tam bém as sinada
pelo Se nador Jefferson Pé res –, cu jos re sultados cer-
tamente ele varão nos so povo e nos sos go vernantes a 
um pa tamar de mo ralidade e de va lorização de ci da-
dania ja mais vi venciados pela Na ção bra sileira.

Quero apro veitar para cum primentar o nos so
Senador Eu rípedes Ca margo, de Bra sília, que, jus ta-
mente quan do faço este im portante pro nunciamento
à Na ção, as sume a Pre sidência desta ses são. Meus
cumprimentos, no bre Co lega, Se nador Eu rípedes
Camargo.

Durante o dis curso do Sr. Pa ulo Octá-
vio, o Sr. Edu ardo Si queira Cam pos, 1º
Vice-Presidente, de ixa a ca deira da pre si-
dência, que é ocu pada pelo Sr. Eu ripedes
Camargo.

O SR. PRESIDENTE (Eu rípedes Ca margo) –
Obrigado, Se nador Pa ulo Octá vio.

Com a pa lavra o Se nador Mo zarildo Ca valcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o mo-

mento que vi vemos hoje, a guer ra dos EUA con tra o
Iraque, é mu ito opor tuno para que re flitamos so bre
uma ques tão que está um pou co fora de moda, que
está ca indo em de suso pela mag nífica pro paganda
da tão de cantada glo balização: a so berania na cional.
Hoje em dia, fa lar de so berania na cional em cer tos
ambientes soa como algo re trógrado, con servador,
que não está em moda mais. Por tanto, o mun do tem
que ser sem fron teiras, tem que ser aber to. Sem fron -
teiras para quê? Aber tos para quem? Essas são as
grandes ques tões. Por que, se ob servarmos com mais
detalhes, ve remos o exemplo de Ko sovo, o exem plo,
aqui per to de nós, da Co lômbia, que, por não acre di-
tar tal vez na im portância da sua Ama zônia, na Ama-
zônia co lombiana, foi re laxando em re lação à so bera-
nia so bre aque le ter ritório. E, de pois, teve que ne goci-
ar par te des sa so berania, ini cialmente com as cha-
madas Forças Arma das Re volucionárias da Co lôm-
bia – Farc.

Inicialmente, uma luta in terna, di gamos as sim,
ideológica, que ga nhou terreno. Daí vi eram ou tros
grupos re volucionários de di reita ou de cen tro, como o 
Exército de Li bertação Na cional. Com isso, cri ou-se
um cli ma pro pício, den tro da Ama zônia co lombiana,
para uma in tervenção na quela re gião. Inicialmente,
uma in tervenção bran ca, um acordo en tre dois go ver-
nos so beranos: os Esta dos Unidos e a Co lômbia.
Para quê? Para com bater o nar cotráfico, que já está,
nesse mo mento, as sociado as Farc. Então, com esse
acordo, o cha mado Pla no Co lômbia, os Esta dos Uni -
dos co locou uma bota, va mos di zer as sim, dentro da
Amazônia co lombiana. E sa bemos que não vai mais
tirar de lá; pelo con trário, da qui a pouco co loca a ou -
tra, por que en contrará jus tificativas para lá per mane-
cer, tais como o nar cotráfico, a guerrilha ter rorista, no
caso, in titularão as sim, di rão que há con trabando de
armas. Enfim, os in gredientes es tão to dos postos.

Ora, se no Ira que o ar gumento da exis tência de
armas de destruição em mas sa, de que o re gime é di -
tatorial, de que a po pulação é opri mida jus tificou uma
intervenção ao ar repio da de cisão da ONU, ima ginem
se não ha verá, ama nhã, ra zões para in tervir mi litar-
mente na Co lômbia e, por exem plo, aca bar de in ter-
nacionalizar a Ama zônia co lombiana?

Estou fa lando à gui sa de in trodução para mais
uma vez, como te nho fe ito du rante os 4 anos do meu
mandato, aler tar a Na ção e meus Pa res so bre o pe ri-
go cada vez mais con sistente que está sen do mon ta-
do so bre a Ama zônia bra sileira. Na re alidade, di ria
mesmo, Sr. Pre sidente, que os in gredientes to dos
vêm sen do adre demente pre parados, co locados. Aí,
entram as mais di versas fi guras. Aque les ino centes
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úteis que, de boa-fé, re almente en tram na luta, por
exemplo, da ques tão in dígena, lu tando para que os
índios que re presentam me nos de 0,2% da po pula-
ção bra sileira de tenham 12% da área do ter ri tório na -
cional de re servas in dígenas, fora as áre as eco lógi-
cas, os par ques am bientais. Assim, va mos “es terili-
zando” inú meras áre as em nos sas fron teiras com os
países vi zinhos. Só na Ama zônia são mais de 11 mil
km de fron teiras com países problemáticos como o
Suriname, a Gu iana, a Ve nezuela, a Co lômbia, o Peru 
e a Bo lívia. Pois bem, o que fa zemos? O que nós, bra -
sileiros, es tamos fa zendo de fato para pre servar
como nos sa a Ama zônia bra sileira. Esta mos co labo-
rando com um tra balho de in teligência ar mado pe los
grupos he gemônicos do mun do co mandados pe los
Estados Uni dos? Estes de monstraram, na prá tica,
que não pre cisam se quer do aval dos seus co legas do 
G-7 para fa zerem o que bem en tendem. O que fa rão
quando su puserem, por exem plo, que é im portante,
amanhã, ocu par a Amazônia? Não di ria que por ca u-
sa dos tão de cantados mi nérios e que são re ais,
como o ouro, os di amantes, mais os mi nérios de ter -
ceira ge ração como o nió bio, o urâ nio, o ti tânio, mas,
talvez, pela água. Se hoje a guer ra, ni tidamente, é
pelo pe tróleo, ama nhã po derá ser pela água da Ama -
zônia, que re presenta 1/5 da água do mun do.

Todo esse ce nário está mon tado. Está mon tado,
repito, com a co laboração de al guns ino centes úteis,
de al guns ou tros não tão ino centes e de mu itos que
agem pelo pa gamento de cor porações fi nanceiras in -
ternacionais, tan to da área mi neral quan to da área de
cosméticos e da área far macêutica. Re almente, es tão
interessadíssimos na bi odiversidade da Ama zônia.
Para isso, não po dem mais fa zer como fi zeram no
tempo das ca ravelas, quando che gavam aqui, apor ta-
vam suas ca ravelas, e aí es tavam por tugueses, fran -
ceses, in gleses, ho landeses, e sa queavam o Bra sil de 
toda a for ma.

Hoje a co isa tem que ser fe ita com mais so fisti-
cação, por isso se es tabeleceu um trabalho mu ito
bem fe ito das cha madas or ganizações não-go verna-
mentais. Qu ero no vamente fa zer uma res salva, não
generalizo, pelo con trário, até faço uma ex ceção, por -
que, se gundo a re vista Veja, exis tem no Brasil cerca
de 250 mil ONGs. Di ria que a gran de ma ioria de las,
mas a gran de ma ioria mes mo, é com posta de ins titui-
ções sé rias. No en tanto, mu itas de las – pude com pro-
var quan do Pre sidente da CPI das ONGs –, mu itas
delas agem de ma neira da nosa ao País. 

O re latório da CPI das ONGs que foi pu blicado
e, por tanto, está à dis posição dos Srs. Se nadores, é
muito cla ro. Dez ins tituições, den tro do tem po que nos 

possível in vestigar, fo ram re lacionadas como execu-
tando ati vidades criminosas, não só na Ama zônia,
mas tam bém na área do Pan tanal mato-gros sense,
ou seja, na re gião de Mato Gros so e Mato Gros so do
Sul, em São Pa ulo e ou tras re giões do País, até mes -
mo em âm bito na cional, e, como exem plo, cito a ins ti-
tuição cha mada Fo cus, que tem sede nos Esta dos
Unidos e Ca nadá, cujo ob jetivo era pa gar os pro duto-
res de soja e mi lho do Brasil, es pecialmente os de
soja, para não pro duzirem. Pa gavam cerca de
US$160.00 por hec tare não plan tado. Pergunta-se:
por que essa pre ocupação de ca nadenses e ame rica-
nos com os nos sos produtores? Obviamente para evi-
tar con corrência co mercial. A nos sa soja com pete
com a de les, e o Brasil já é um im portante pro dutor
desse grão. É mu ito im portante para eles que não pro -
duzamos. Se for ne cessário pa gar o pro dutor para ele
não cor rer “o ris co” de qualquer di ficuldade na co lhei-
ta e de pois na ven da do pro duto... Cô modo de mais,
receber para não plan tar! Cons tatamos esse fato. O
próprio Mi nistro da Jus tiça da épo ca dis se que já es -
tava sen do in vestigado pelo seu Mi nistério; cons tata-
mos, pu blicamos no re latório, e o Pre sidente do Se na-
do já en caminhou às au toridades com petentes a so li-
citação de pro vidências para que não se re pita um
fato como esse e que pos samos pu nir, pelo me nos
dentro do nos so ter ritório, es ses ele mentos no civos à
soberania na cional.

Sr. Pre sidente, na Ama zônia, re pito, os in gredi-
entes es tão mu ito cla ramente apre sentados. A par tir
de 1988, ini ciou-se uma luta in cessante para mu dar o
perfil da po lítica in digenista no Bra sil: não mais in te-
grar o ín dio à co munhão na cional, mas sim se gre-
gá-lo, se pará-lo, man tendo o seu idi oma. Não sei para 
quê. O por tuguês já não vale mu ita co isa nes te mun -
do para nos co municarmos – a lín gua oficial do mun -
do é o in glês. Man ter a lín gua das diversas et nias in dí-
genas, co locar ín dios con tra não-ín dios por ra zões de 
terra e pe las mais di versas ra zões, e aqueles ín dios
que não ace itaram o co mando des sas instituições
passaram tam bém a ser dis criminados. Tor nou-se
uma guer ra in tra-étnica, quer di zer, ín dios con tra ín di-
os. Isso é mu ito ní tido no meu Esta do. Lá, ape nas
uma ins tituição é cha mada a opi nar a res peito das
questões in dígenas de Ro raima, em bora ela re pre-
sente a mi noria: é o Con selho Indígena de Ro raima.

As ou tras ins tituições formadas por ín dios,
como a So diur, a Ari con e a Ali dici não são cha madas.
Inclusive, num re cente se minário que hou ve aqui em
Brasília, es sas ou tras ins tituições vi eram por con ta
própria e trou xeram do cumentos para mos trar que
existem e que já ti nham en caminhado às au toridades
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da Re pública do cumentos mos trando sua vi são so bre
a ques tão in dígena no nos so Esta do. Mas o Pre siden-
te da Fu nai continua pen sando que só exis te o Con -
selho Indígena de Ro raima. Por tanto, está se de sen-
volvendo lá uma ver dadeira guer ra.

Recentemente, a re vista IstoÉ pu blicou uma
matéria a res peito, Sr. Pre sidente. Re lacionei cer ca
de 20 do cumentos para com pro var o que es tou di zen-
do. Cha mo a aten ção para ma téria co incidente da re -
vista IstoÉ pu blicada no dia 8 de mar ço. Pri meiramen-
te, Sr. Pre sidente, te mos uma de claração do pró prio
Presidente da Co lômbia, Álva ro Uri be, di zendo que o
Brasil po derá vi rar Co lômbia; de pois, uma pu blicação
do Gru po Infor mal Co lômbia, que diz: “Co lombianos
estão es condidos em Ban gu. As Farc te riam base em
Bangu. Po lícia acre dita que guer rilheiros co lombianos
estejam nas pro ximidades do pre sídio”. De pois: “Êxito
do pla no Co lômbia tu multua pa íses vi zinhos”. Ou tra
matéria: “Esta dos Uni dos es peram ação con junta
contra o trá fico”. Os Esta dos Unidos ago ra que rem
ação con junta do Bra sil e dos ou tros pa íses da Amé ri-
ca La tina con tra o trá fico para jus tificar o en volvimen-
to dos ou tros pa íses e não pro ceder a uma ação uni -
lateral ame ricana. Com re lação ao nar cotráfico, Sr.
Presidente, foi pu blicada no jor nal O Glo bo ma nifes-
tação do atu al Mi nistro da Jus tiça, que diz: “Não va -
mos vi rar uma Co lômbia”. Mas a pro teção para não vi -
rarmos Co lômbia foi dada ape nas ao Mi nistro e a sua
família, que têm se gurança re forçada para não se rem
alvo de ban didos.

O Con selho Indí gena de Ro raima, a que me re -
feri, Sr. Pre sidente, par ticipou re centemente de uma
audiência na OEA em que de nunciou su postos
maus-tratos con tra ín dios em Ro raima e Mato Gros so.
Vejam que mais um in grediente in ternacional está
sendo ob servado para jus tificar ama nhã uma ação do 
estilo in tervencionista sob o co mando dos Esta dos
Unidos. O mais gra ve: os ín dios co mandados por uma 
instituição li gada ao CIR – Con selho Indí gena de Ro -
raima – cer caram a ci dade de Pa caraima, na fron teira
com a Ve nezuela, im pedindo que a cap tação de água
de um ri acho que fica den tro da pre tendida re serva in -
dígena pu desse ser usa da na ci dade. Ve jam como o
conflito está com pletamente ar mado. O Pre feito de
Pacaraima de cretou es tado de ca lamidade pú blica
em ra zão disso e está ne gociando tra zer água da Ve -
nezuela para abas tecer seu Mu nicípio.

Sr. Pre sidente, eu que ro re almente re gistrar es -
ses fa tos e re pito: essa re portagem da re vista IstoÉ –
eu ain da que ro vol tar à tri buna para dis secá-la – que
diz: “Gu erra sem tré gua. Inva sões, as sassinatos e
destruição con tinuam nas áre as in dígenas de Ro rai-

ma” é ape nas a vi são de um lado. Não se ou vem se -
quer os ín dios, que pen sam de forma di ferente. Não
estou nem que rendo que ou çam – como eles di zem –
os po líticos de Ro raima, como se nós não ti véssemos
legitimidade para fa lar so bre o pro blema. Mas eles
não ou vem se quer os ín dios, que não pen sam como
eles.

Aqui eu ane xei tam bém esse rol de do cumentos
que peço, Sr. Pre sidente, fa çam parte do meu pro nun-
ciamento e es tejam en tre os mu itos pro nunciamentos
que já fiz aqui, a fim de que ama nhã não ve nham di zer
que não hou ve pelo me nos um re presentante da
Amazônia, mais es pecificamente do Esta do de Ro rai-
ma, a de nunciar essa mon tagem dos in gredientes na
Amazônia para uma fu tura re petição do que está
ocorrendo hoje no Ira que, em es cala ma ior ou me nor.
Temos que es tar re almente aten tos, Sr. Pre sidente.
Repito: aqui es tão os do cumentos que eu que ro de i-
xar re gistrados, já que V. Exª me ad verte para o tem -
po, em bora eu ain da dis ponha de dois mi nutos.

Na CPI das ONGs, de poentes des sas três co-
munidades in dígenas, des sas três ins tituições in díge-
nas, dis seram cla ramente que “as ONGs pre judicam
os in teresses in dígenas na quela re gião”. E mais, os
Tuxauas re unidos – que per tencem a es sas três ins ti-
tuições – dis seram que não que rem a de marcação da 
área Ra posa-Serra do Sol em área con tínua.

Quero di zer com isso, Sr. Pre sidente – in clusive,
peço que o ma nifesto des ses Tu xauas seja par te in te-
grante do meu pro nunciamento – que pre cisamos de
um gran de de bate so bre esse tema. Eu que ro, até
com sa tisfação, re gistrar uma po sição do Pre sidente
Lula pu blicada no jor nal Folha de Boa Vista do dia 20 
de mar ço: “Lula pede am plo de bate so bre questão
fundiária”. A ques tão fundiária em Ro raima en volve
basicamente os ín dios e tam bém as ter ras do Esta do,
que até hoje não es tão re gulamentadas, já que o nos -
so Esta do era an tes um território fe deral. Fico mu ito
satisfeito ver essa po sição do Pre sidente Lula de bus -
car um diá logo e não o mo nólogo que vem sen do fe ito
até ago ra.

O Sr. Au gusto Bo telho (PDT – RR) – Se nador
Mozarildo Ca valcanti, con cede-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Ouço, com mu ito pra zer, o Se nador Au gusto Bo te-
lho.

O Sr. Au gusto Bo telho (PDT – RR) – Com pa-
nheiro Mo zarildo, eu me so lidarizo com o no bre Se na-
dor. Con cordo ple namente quan do V. Exª fala so bre es -
sas ma nobras para in ternacionalizar a Amazônia. Elas
ressoam como uma pa ranóia no res tante do País. Nós
que lá vi vemos e tra balhamos, sa bemos como são fe i-
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tas as co isas. Re centemente, a or ganização in dígena
alegou que a pas sagem do Go vernador Fla marion
Portela para o PT foi uma bar ganha para que não fos se
demarcada em área con tínua a re gião de Ra posa e a
de Ser ra do Sol. Mas bem sa bemos das con versações
que ocor reram e da po sição do Go verno de que ou virá
todas as par tes en volvidas no pro cesso. O PT é um
Governo de mocrático. O Pre sidente Lula é de mocráti-
co e vai ou vir to dos nós, prin cipalmente as pes soas
que nas ceram na área con siderada in dígena, as sim
como os Mu nicípios omi tidos nos la udos an tropológi-
cos, quan do fo ram pleiteadas as áre as in dígenas. O
CIR, ao qual se re feriu o emi nente Se nador, jul ga-se
deus e dis torce a ver dade. O Mu nicípio de Pa caraima
foi re almente ame açado de ser cer cado, o que não
ocorreu por ini ciativa da pró pria po pulação. A re vista
IstoÉ fala em 25 mil hec tares de ma tas derrubadas na
área de plan tação de ar roz. Meus com panheiros, o ar -
roz de Ro raima é plan tado em zo nas de la vrado, que
equivale ao cer rado do Cen tro-Oeste. A área plantada
de ar roz em Ro raima é de apro ximadamente 15 mil
hectares, com duas sa fras. Quer di zer, so mando to das
as sa fras, chegamos a 15 mil hec tares. Produzimos 90
mil to neladas de ar roz nessa área, e o CIR quer aca bar
com isso, em bora os pró prios in dígenas se jam be nefi-
ciados com ali mento e a po pulação de Ro raima com -
pre ar roz de boa qua lidade e ba rato. Gostaria tam bém
de lem brar que o CIR re presenta me nos de 30% da
população in dígena de Ro raima; a So diur e as ou tras
organizações re presentam 70% e nun ca são ou vidas
porque não são mu ito ar ticuladas, nem há ne nhuma
ONG for necendo-lhes re cursos para de fenderem suas 
idéias. So lidarizo-me com V. Exª, Se nador Mo zarildo
Cavalcanti. Pre ocupa-nos mu ito a ques tão que V. Exª
aborda, que diz res peito à in ternacionalização da
Amazônia. Re centemente hou ve ações im pedindo a
construção de um quar tel na fron teira com a Gu iana
Inglesa den tro de uma ci dade do Mu nicípio de Ura mu-
tã. Qu ero lem brar isso tam bém e di zer que o com pa-
nheiro pode con tar co migo, se remos duas vo zes aqui
para lu tar a fim de que a Ama zônia con tinue sendo
nossa. Mu ito obri gado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Eu é que lhe agra deço o apar te, Se nador Au gusto
Botelho. Espe ro que nós não se jamos so mente duas
vozes. Espero que os ou tros Se nadores en tendam
que não es tamos fa zendo apo logia, di gamos as sim,
de uma ver dade que seja só nos sa. Nem nós que re-
mos ser do nos da ver dade. Qu eremos, como dis se o
Presidente Lula, que haja diá logo, aber tura da dis cus-
são, para que to das as partes pos sam fa lar e to das as 
verdades pos sam ser dis cutidas, não ape nas a ver da-
de de um gru po.

Sr. Pre sidente, aqui des ta tri buna, que ro mos trar
fotografias ti radas na re serva in dígena São Mar cos

onde apa rece a pla ca da Fu nai e no meio, co lada, a
bandeira da Ingla terra. São três ou qua tro fo tografias
tiradas den tro da área de São Mar cos onde exis te cla -
ramente um si nal de in ternacionalização. Tal vez di-
gam que isso te nha sido ar mado, Sr. Presidente, mas
está lá. Se ria in teressante in vestigar, porque é uma
fotografia de algo que está den tro da área in dígena.
Portanto, se ria in teressante des cobrir quem fez isso.

Sr. Pre sidente, eu que ria en cerrar, já que o meu
tempo se es gotou, su gerindo ao Pre sidente Lula que
fique atento. Se gundo o de bate so bre essa ques tão
específica, as áre as in dígenas Ra posa e Ser ra do
Sol, mun dialmente pa recem uma só, mas na ver dade
são áre as com pletamente di ferentes. A Ser ra do Sol
está na fron teira com a Ve nezuela e, como o nome
está di zendo, é uma área mon tanhosa. A área da Ra -
posa está mu ito lon ge, a 1.600 qui lômetros. Por tanto,
não são, como se pode pres supor e como apa rece na
Revista IstoÉ, um pon to só no mapa. 

Então, su giro que se ado te para dis cussão o pa -
recer do Mi nistro Nel son Jo bim, proferido quan do S.
Exª era Mi nistro da Justiça. O Mi nistro an dou na quela
região toda e apre sentou o pa recer de um ju rista, res -
paldado pelo fato de ter olha do in loco  o pro blema.
Esse pa recer dá uma so lução que con templa to dos
os la dos do pro blema e não de ixa uma fron teira im -
portante, como é a fron teira en tre Ve nezuela, Gu iana
e Bra sil, des protegida, como que rem al gumas Orga -
nizações Não-Governamentais.

Portanto, ao en cerrar, re queiro que essa do cu-
mentação que não li aqui, por que o tem po não per mi-
tia, faça par te do meu pro nunciamento, como um aler-
ta nes te mo mento em que o mun do as siste a uma in -
tervenção num país dis tante. Nem questiono de termi-
nados as pectos. O que questiono é que a in tervenção
foi fe ita uni lateralmente por um país que des conhe-
ceu a po sição da Orga nização das Na ções Unidas e
que, por tanto, não tem le gitimidade para agir. Ora, se
isso é fe ito ago ra, por mo tivos que men cionei, como o
petróleo e a pre sença de um go verno di tatorial, ama -
nhã, po deremos as sistir – tal vez de ma neira mais su -
ave, como ocorre na Co lômbia – a uma in tervenção
em nos sa Ama zônia. A Ama zônia bra sileira re presen-
ta 60% do ter ritório na cional e, em vez de cons tituir
um pro blema para o Bra sil é, com cer teza, a so lução
de mu itos pro blemas do País.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)

04580 Ter ça-feira  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL262 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-feira  25 04581    263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



ALVARO URIBE DIZ QUE
BRASIL PODERÁ VIRAR COLÔMBIA

Alvaro Uri be dis se que o ter rorismo
está des truindo a Ama zônia co lombiana e
que tam bém po derá des truir a Ama zônia
brasileira. Lula se com prometeu a com bater
a vi olência na Co lômbia, mas o Bra sil não
associa o ter rorismo ao nar cotráfico

O pre sidente co lombiano, Alva ro Uri be, aler -
tou on tem, em Bra sília, que o Bra sil po derá ter os
mesmos problemas que a Co lômbia en frenta atu al-
mente em re lação ao ter rorismo e o nar cotráfico.
“Os ter roristas hoje não se im portam com a Cons ti-
tuição co lombiana. Ama nhã não se im portarão com
a bra sileira. Os ter roristas hoje ma tam ci vis na Co -
lômbia. Ama nhã ma tarão no Brasil”, dis se Uri be,
que se en controu com o pre sidente Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

“Se não de tivermos o ter rorismo, que hoje
está des truindo a Ama zônia co lombiana, em al guns
anos ele des truirá toda a Ama zônia bra sileira”, afir -
mou o pre sidente co lombiano. Lula se com prome-
teu com Uri be a “com bater por to dos os me ios” as
ameaças à paz e à se gurança ca usadas pelo ter ro-
rismo. O go verno não es pecificou que me ios se riam
esses. Ape sar do com promisso pú blico, di vulgado
em co municado con junto após uma re união de tra -
balho com Uri be, o Brasil não as sociou di retamente
o ter rorismo ao nar cotráfico ou às FARC (For ças
Armadas Re volucionárias da Co lômbia, prin cipal
grupo guer rilheiro e ter rorista do país, con forme de -
sejava o país vi zinho.

Diferentemente de seu co lega co lombiano,
Lula fa lou em ter rorismo ape nas uma vez em seu
discurso de im proviso e pre feriu se con centrar na
área co mercial. “Saia do Bra sil com a cer teza de
que so mos par ceiros po líticos, cul turais, co merciais
e par ceiros para aca bar com a vi olência na Co lôm-
bia e no Bra sil”, dis se Lula a Uri be, após pro meter
“solidariedade to tal no combate ao ter rorismo e ao
narcotráfico”.

A po sição bra sileira, que evi ta a clas sificação de 
qualquer gru po como ter rorista, pre valeceu. Nem Lula
nem a de claração con junta fi zeram men ção di reta à
existência de tais gru pos. Li mitaram-se a fa lar de “ter -
rorismo” e “atos ter roristas”. Po rém, o Bra sil não con -
seguiu que a Co lômbia se ma nifestasse so bre a imi -
nente guer ra con tra o Ira que, as sunto ao qual Lula

tem se de dicado nas úl timas se manas, pregando o
desarmamento pa cífico. Uribe pe diu apo io à co muni-
dade in ternacional para com bater o nar cotráfico. “A
Colômbia, so zinha, não pode en frentar o pro blema”,
disse ele, elo giando o apo io nor te-americano, vis to
com des confiança pelo Bra sil, es pecialmente pelo ca -
ráter mi litar.

Nenhum dos dois pre sidentes de talhou a co o-
peração para com bater o nar cotráfico e o ter roris-
mo, que in clui o for necimento de da dos do SIVAM
(Sistema de Vi gilância da Ama zônia). Uri be não
descartou, no fu turo, a in termediação bra sileira
numa ne gociação en tre o go verno e as guer rilhas.
Afirmou, no en tanto, que os gru pos guer rilheiros
não de ram ne nhuma de monstração de dis posição
para ne gociar. “Não te nho op ção”, dis se ele, so bre
o con fronto mi litar.

O DIA online

Sexta, 28 de fe vereiro de 2003

COLOMBIANOS ES CONDIDOS EM BAN GU

O Ca tiri, pe quena fa vela ao pé da Ser ra do
Mendanha – que vai de Cam po Gran de, na Zona
Oeste, à Ba ixada Flu minense – pode ter se tor nado
um acam pamento de guer rilheiros co lombianos. A
informação é in vestigada pela Sub secretaria de Se -
gurança para Assun tos de Inte ligência (SSI) e pelo
Centro de Inte ligência da Po lícia Ci vil (CINPOL). Os
estrangeiros te riam se ins talado no lo cal por ele ser
vizinho ao Com plexo Pe nitenciário de Ban gu e fo ram
trazidos ao Rio pela fac ção cri minosa Co mando Ver-
meiho (CV) que, an tes, deu abri go aos co lombianos
no Com plexo do Ale mão, em Bonsucesso – a base
do CV.

A in formação de que Ca tiri pode es tar abri gan-
do o gru po é do Se cretário de Admi nistração Pe niten-
ciária, Asté rio Pe reira dos San tos, que ajuda o Se cre-
tário de Se gurança, Jo sias Qu intal, nas in vestiga-
ções. Se gundo a po lícia, já foi en contrada uma tri lha
que os co lombianos usa ram para atra vessar a Ser ra
de Men danha, da ci dade de Ni lópolis, na Ba ixada, até
Bangu. De legacias e ba talhões es peciais re ceberam
alertas so bre os co lombianos.

Reportagens de Albe niza Gar cia, Celso Bri to,
Geraldo Pe relo, Lú cio Na talício, Mar celo Le ite, Márcia
Brasil, Ma ria Inez Ma galhães, Ro berta For tuna, Sér -
gio Ra malho.
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Sexta 28-2-2003

FARCS TERIAM BASE EM BANGU

Polícia acre dita que guer rilheiros co lombianos
estão nas pro ximidades de pre sídio

A atu ação do Exército na ope ração de re vista
nos pre sídios Ban gu 3 e 4, no com plexo pe niten-
ciário de Ban gu, Zona Oes te da ci dade, on tem,
está li gada à sus peita da pre sença de guer rilheiros
colombianos no Rio. O Se cretário Esta dual de
Administração Pe nitenciária, Asté rio Pe reira dos
Santos, afir mou que a pos sibilidade de atu ação da
guerrilha, pro vavelmente das For ças Armadas Re -
volucionárias da Co lômbia (FARC), no trá fico de
drogas no Rio, vem pre ocupando o Co mando Mi li-
tar do Les te. Se gundo Asté rio, a po lícia in vestiga a
movimentação de guer rilheiros nas proximidades
do com plexo.

– Essa co operação do Exér cito nas re vistas de
hoje (on tem) não tem re lação com os acon tecimentos
desta se mana. Ela já es tava de cidida há dez dias –
explicou Asté rio.

Ontem, toda a área em tor no das pe nitenciári-
as de Ban gu 4 pas sou a ser po liciada pela PM, in -
clusive com a uti lização de bar ricadas. A sus peita
da pre sença de guer rilheiros no Rio já ha via sido
detectada pela po lícia ca rioca em de zembro, quan -
do um pla no de fuga no com plexo de pre sídios, que
previa a ex plosão dos mu ros de Bangu 4, foi frus tra-
da por uma in vestigação da Di visão Anti-Seqüestro.
Na épo ca, a in formação foi re passada ao Co mando
Militar do Les te.

Segundo Asté rio, em de zembro, dois dias após
o pla no de fuga ter sido frus trado, che gou à po lícia a
informação de que um ho mem, que fa lava um idi oma
estrangeiro, foi vis to numa mata pró xima ao muro de
Bangu 4. No lo cal, foi encontrado pela po lícia um de -
tonador de ex plosivos e uma far da ca muflada. A po lí-
cia tam bém re cebeu uma de núncia de que pes soas
com “so taque es tranho” fo ram vis tas cir culando na
Favela Ca tiri, tam bém pró ximo ao com plexo pe niten-
ciário de Ban gu.

– Nós po demos ter a pre sença de guer rilheiros
de ou tros pa íses trabalhando aqui. Não sei se se riam

colombianos. Mas tudo leva a crer que se jam – re ve-
lou o se cretário.

ÊXITO DO PLA NO CO LÔMBIA TU MUL TUA
 PA ÍSES VIZINHOS

Ação dos EUA em purra ‘in dústria da co caína’ e
complica Peru e Bo lívia

A re dução de 15% na pro dução co lombiana de
cocaína, re cém-anunciada, e os im portantes avan ços
do Pla no Co lômbia – o pro grama ame ricano de aju da
ao go verno de Bo gotá, em sua luta con tra o nar cotrá-
fico e a guer rilha – vêm tra zendo boas vi tórias, mas
também al guns efe itos ne gativos para toda a vi zi-
nhança.

O pri meiro de les: a pressão mi litar não eli mi-
na, mas sim plesmente ex pulsa a “in dústria da coca”
para ou tras áre as, como Bo lívia e Peru. No pro ces-
so, leva con sigo a vi olência e a cor rupção. O se gun-
do: essa am pliação da área-pro blema acon tece
numa re gião de go vernos fra cos e economias em
crise – um dos vi zinhos é a Ve nezuela – e com isso
aumentam os riscos de ins tabilidade de toda a re -
gião.

E as sim que a re vista bri tânica The Eco nomist
descreve a si tuação da Co lômbia, em uma re porta-
gem da edi ção que chega hoje às ban cas. O texto faz
um le vantamento dos de safios a se rem en frentados
não ape nas pelo pre sidente Alva ro Uri be, como pe los
governos do Peru e da Bo lívia.

A aná lise men ciona como exem plo des se novo
fenômeno a vi olência ocor rida no Rio de Ja neiro às
vésperas do Car naval. “As prin cipais gan gues da dro -
ga que imaram ôni bus e ca sas, em sua se gunda de -
monstração de força, em cin co me ses, contra um go -
verno ine ficaz”, diz a re vista.

O tex to cha ma a aten ção para o “cen so anu al da 
cocaína” que será pu blicado pe las Na ções Uni das na
próxima se mana. Esse censo re gistrou em 2001 a re -
dução da área plan tada de coca, na Co lômbia, em
11% (para 145 mil hec tares). Os ana listas es peram
que os no vos da dos, para 2002, apon tem uma re du-
ção ain da ma ior.

Esse en colhimento mais a que da de 15% na
produção de coca fo ram anun ciados ao Con gresso
norte-americano na se mana pas sada por um di retor
do de partamento de con trole de dro gas, John Wal-
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ters. Tais da dos cons tituem “um di visor de águas”, co -
memora Wal ters.

Peru e Bo lívia – Mas os da dos do cen so para o
Peru apon tam em di reção opos ta. O re latório dirá que
a área de coca do país, que es tava em 46.700 hec ta-
res em 2001, au mentou um pou co – hoje ela é ma ior
que a dos Esta dos Uni dos, e a produção cres ceu em
torno de 10%.

Os bons ven tos na Co lômbia tam bém não
têm nada a ver com as pers pectivas da Bo lívia.
Entre 1997 e 2001, o go verno bo liviano er radicou
40.000 hec tares de coca na re gião de Cha pare,
mas ou tros da dos in dicam que, nos úl timos dois
anos, a ex pansão para novas áreas vem su peran-
do as áre as des truídas. Um dos si nais de que o
problema bo liviano é se rio é que um dos lí deres
dos plan tadores de coca, Evo Mo rales, foi can dida-
to à pre sidência da Re pública e con seguiu 21%
dos vo tos (Ga briel Man zano Fi lho).

EUA ES PERAM AÇÃO CONJUNTA
CONTRA O TRÁFICO

Segundo Don na Hri nak, ex pectativa é de diá logo
produtivo en tre Lula e Uri be

Paulo So tero
Correspondente

WASHINGTON – A em baixadora dos Esta dos
Unidos no Bra sil, Don na Hri nak, disse on tem que a
administração ame ricana es pera que a vi sita do
presidente da Co lômbia, Alva ro Uri be, a Bra sília
abra um diá logo pro dutivo en tre os dois pa íses, es -
pecialmente no com bate ao nar cotráfico. “Nós apla -
udimos a disposição de participação que o pre si-
dente Luiz Iná cio Lula da Sil va tem de monstrado na
busca de so luções para pro blemas re gionais, como
fez ao pro por a cri ação do Grupo de Ami gos da Ve -
nezuela, e queremos que ele e Uri be tra balhem jun -
tos para de senvolver uma abor dagem re gional para
o pro blema do nar cotráfico, que afe ta os dois pa í-
ses”, afir mou Hri nak.

A em baixadora, que está nos Esta dos Uni dos fa -
zendo pa lestras em uni versidades e para gru pos em pre-
sariais, disse que “na ver dade, o Bra sil já co meçou a atu -

ar nes sa di reção, re forçando a se gurança na fron teira”.
Uma fon te ofi cial dis se que há, nos es calões mé dios da
administração, opi niões mais crí ticas do que as da em ba-
ixadora. “Mas as pes soas que têm es sas opi niões não
formulam po lítica”, res salvou a fon te.

Mudança – A vi sita do pre sidente da Co lômbia
a Lula mar cará uma mu dança qua litativa no diá logo
entre os dois pa íses se ele so licitar aju da con creta do
Brasil. Di plomatas bra sileiros re agiram on tem a co-
mentários pu blicados na im prensa dos Esta dos Uni -
dos so bre a fal ta de dis posição do País de co operar
com a Co lômbia. “O go verno da Co lômbia nun ca nos
pediu nada e pro curou até nos ex cluir de al gumas ini -
ciativas”, afir maram.

Antes de Uri be ini ciar a vi agem a Bra sília, fon tes
oficiais co lombianas dis seram que ele pe diria a Lula
acesso, em tem po real, a in formações do Sis tema de
Vigilância da Amazônia (SIVAM) so bre tráfego aé reo
na re gião da fronteira en tre os dois pa íses. O ob jetivo
seria usar as in formações para co ibir o trans porte aé -
reo de co caína.

O Bra sil vem ofe recendo à Co lômbia e aos de -
mais pa íses vi zinhos os ser viços do Si vam, me dian-
te acor dos, des de ou tubro de 2000, quan do o en tão
presidente Fer nando Hen rique Car doso apre sentou
a idéia, du rante uma re união de mi nistros da De fesa
do he misfério, em Ma naus. Em seu re latório anu al
sobre o com bate ao trá fico de nar cóticos, di vulgado
esta se mana, o De partamento de Esta do ame ricano
apontou o for necimento, pelo Bra sil, de in formações
em tem po real aos pa íses vi zinhos como uma das
maneiras pe las qua is o País po deria re forçar sua po -
lítica an tidrogas.

Obstáculo – A efe tivação de um acor do en tre
o Bra sil e a Co lômbia que per mita o uso de in forma-
ções do Si vam para co ibir vôos de trans porte de
drogas de pende, no en tanto, da so lução de um pro -
blema téc nico. Se gundo fon tes bem in formadas, o
sistema de com putadores do Si vam não se co muni-
ca com o sis tema de trá fego aé reo co lombiano, o
que im possibilita a trans ferência de in formações
em tem po real en tre os dois pa íses. Um acor do nes -
se sen tido de pende, tam bém, de uma de cisão de
Brasília de as sumir o ris co po tencial de trans formar
as ins talações do Si vam em alvo de ata ques do nar-
cotráfico.
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CIR PAR TICIPA DE AU DIÊNCIA DA OEA

A ad vogada do Con selho Indí gena de Ro raima
(CIR), Joê nia Wa pichana, vai apre sentar hoje, em
Washington (EUA), na au diência da Co missão Inte ra-
mericana de Di reitos Hu manos da Orga nização dos
Estados Ame ricanos (OEA), o do cumento in titulado
“Povos Indígenas no Bra sil: vi olações à Con venção
Americana so bre Di reitos Hu manos na OEA”. Tra-
ta-se de um re latório so bre conflitos e ca sos de vi o-
lência pra ticados con tra ín dios da Ra posa ser ra do
Sol e por ga rimpeiros nas ter ras dos Cin ta Lar ga
(MT/RO).

A Co missão de Di reitos Hu manos da OEA é a
instância responsável pelo re cebimento e in vestiga-
ção de de núncias de vi olações pra ticadas por au tori-
dades go vernamentais con tra aos di reitos hu manos
protegidos pela Con venção Ame ricana so bre Di reitos
Humanos. O Brasil ra tificou a Con venção em 1992 e é 
membro da OEA jun to com mais 35 pa íses.

O do cumento a ser apre sentado na au diência
foi ela borado pelo gru po de re presentantes in díge-
nas do Bra sil formado, além de Joê nia Wa pichana,
por Se bastião Marchineri, co ordenador da Co orde-
nação das Orga nizações Indí genas da Ba cia Ama -
zônica (COICA), Pa ulo Pan kararu e Azo lene Ka in-
gang, as sessor ju rídico e pre sidenta do Warã Insti -
tuto in dígena Bra sileiro, além de Vil mar Gu arani, da
Coordenação Ge ral da De fesa dos Di reitos Indí ge-
nas (CGDDI).

Os re presentantes in dígenas do Bra sil par tici-
pam do Gru po de Tra balho ins tituído pela OEA há
mais de 10 anos para ela borar o Projeto de De clara-
ção Ame ricana so bre Di reitos dos Po vos Indí genas.

“Joênia Wapr chana vai apre sentar à Co missão
o re latório das vi olações aos di reitos in dígenas ca u-
sados pela omis são do Go verno Fe deral, que chan ta-
geado pe los po líticos de Ro raima, in siste em não ho -
mologar a ter ra in dígena Ra posa/Serra do Sol, em
território con tinuo de 1,0 mi lhão de hec tares, de mar-
cado ad ministrativamente des de 1998, afir ma o CIR.
“O CIR es pera que o pre sidente Lula não ceda à pres -
são po lítica e as sume o de creto de ho mologação evi-
tando a ocor rência de mais con flitos”.

Segundo o Con selho Indí gena, en quanto a ter ra
não é ho mologada e ris in vasores re tirados, as co mu-
nidades Ma cuxi, Warchana, Inga rikó e Ta urepang
continuam com seus di reitos desrespeitados por fa-
zendeiros, mi litares e plan tadores de ar roz, “com a
conivência ex plícita das au toridades lo cais”. “Entre as 
principais vi olações aos di reitos constitucionais es tão
crimes am bientais, abu sos se xuais pra ticados por mi -

litares dos pe lotões de fron teira, li xões instalados no
interior das ter ras in dígenas e as sassinatos. como o
do ín dio ma cuxi, Aldo da Sil va Mota, exe cutado na fa -
zenda de um ve reador den tro da Ra posa Ser ra do
Sol”, re lata o do cumento.

Representantes da Co missão Inte ramericana
de Di reitos Hu manos da OEA já es tiveram em Ro rai-
ma em se tembro de 1997. Na épo ca, re gistraram o
seguinte: ‘a pro crastinação e di ficuldades no re co-
nhecimento da in tegridade do povo Ma cuxi e da ple -
na pos se de suas ter ras, as sim como a cri ação de
municípios que se so brepõem às mes mas e que de -
bilitam suas au toridades e es truturas tra dicionais,
detonam a in capacidade do Esta do bra sileiro para
defender es tes po vos das in vasões, abu sos de ter ce-
iros e de com bater as pres sões po líticas e de po licia-
is es taduais para re duzir sua ple na se gurança e
gozo de di reito".

PACARAIMA

Apirr dis se que vai re correr à Jus tiça para cons-
truir cer ca

A cons trução de uma cer ca que está ca usando
confusão em Pa caraima, na fron teira com a Ve nezu-
ela, já de veria ter ocor rido a mais tem po, se gundo o
vice-presidente da Asso ciação dos Po vos Indí genas
do Esta do de Ro raima (APIRR), Fir mino Alfre do da
Silva.

Segundo ele, a cer ca é para pro teger o Morro do 
Quiabo da ação dos in vasores. O inicio da cons trução
da cer ca com ex tensão de 11 qui lômetros esta se ma-
na pro vocou conflito com os mo radores.

Firmino res saltou que o úni co in teresse em cer -
car a área é evi tar a in vasão e pre servar de des trui-
ção.“A área es tava sen do in vadida e ela é de marcada
e ho mologada”, des tacou.

Diante da con fusão, a obra de cons trução da
cerca foi pa ralisada. O pre sidente da Apirr dis se que
está de finindo uma vi agem a Bra sília e, se pos sível,
entrar com uma ação na ten tativa de re solver a ques -
tão no mu nicípio.

O con flito foi ca usado por mo radores re voltados
porque a cer ca obs trui o trân sito até a ci dade. Um gru -
po de mo radores co locou os ín dios para cor rer e que i-
mou a ma deira co locada para cons truir a cer ca.

A mo bilização se es tendeu até a casa de apo io
da Fun dação Na cional do Índio (Fu nai) em Pa carai-
ma. A des truição da casa foi im pedida pela Po licia Ci -
vil, Ontem es tava pre vista uma mo bilização de mo ra-
dores na pon te do rio Su rumu, mas não acon teceu.
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PACARAIMA

Prefeito de creta es tado de ca lamidade

Luiz Va lério
Editoria de Po lítica

O pre feito de Pa caraima, Hi périon Oli veira
(PDT), de cretou no do mingo, 23, es tado de ca lamida-
de pú blica no mu nicípio por 60 dias em vir tude da pre -
cariedade no abas tecimento de água ca usada pelo
período de es tiagem.

Com a fal ta de chu vas, os po ços ar tesianos e os
reservatórios da Com panhia de Água e Esgo to de
Roraima (CAER) no mu nicípio não apre sentam vo lu-
me de água que pos sibilite o abas tecimento da po pu-
lação. Para piorar a si tuação, a or ganização não-go-
vernamental Pro grama de Pro teção à Ter ra Indí gena
São Mar cos in terditou o iga rapé Samã, para que car -
ros-pipa da Caer não re tirem água para abas tecer os
moradores, como acon tecia em anos an teriores.

Hipérion de Oli veira dis se que o con sumo de água 
já vi nha sen do ra cionado faz al gum tem po. “Mas quan -
do a em presa (a Caer) sen tia que a es cassez prejudica-
ria o con sumo pas sava a ti rar água do iga rapé Samã.
Só que ago ra ele está in terditado”, la mentou.

Conforme o pre feito, até a sex ta-feira, 21, a
água só dava para abas tecer as três es colas exis ten-
tes no mu nicípio, os dois hos pitais e os ór gãos que
dão su porte ao fun cionamento da fron teira. A po pula-
ção está sen do abas tecida ape nas por duas ho ras no
período da ma nhã e à no ite por um tem po su ficiente
para en cher al guns poucos re cipientes com os qua is
têm que pas sar o dia se guinte.

“Enquanto du rar o es tado de ca lamidade pú bli-
ca, fun cionarão ape nas os serviços es senciais e
emergenciais”, diz o ar tigo quar to do de creto de ca la-
midade pú blica. Hi périon ex plica que não teve ou tra
alternativa que não ba ixar o de creto, pois a si tuação
estava fi cando cada vez mais di fícil no mu nicípio.
“Não te mos previsão de chu va nem para os pró ximos
dois me ses”.

Justiça – Além de de cretar es tado de ca lamida-
de pú blica em Pa caraima, no do mingo, Hi périon de
Oliveira aju izou na ma nhã de on tem uma ação na
Justiça, cujo ob jetivo é con seguir uma li minar que
permita ao mu nicípio re tirar água do iga rapé Samã,
interditado pela ONG São Mar cos.

No do cumento, o pre feito ar gumenta que a água 
é um bem pú blico de im portância vi tal para a so brevi-
vência das pes soas e não pode ser pri vativo de nin -
guém. Diz ain da que a re tirada de água pe los car-
ros-pipa não re presenta ne nhum dano ao meio am bi-

ente. “A ne cessidade do mu nicípio é de 240 mil li tros
de água por dia e a ca pacidade do iga rapé Samã é ili -
mitada”, afir mou o pre feito. “Isso (a re tirada de água
nessa pro porção) não o afe ta de ma neira ne nhuma”.

Conforme o pre feito, a alegação da ONG é que
o iga rapé Samã fica den tro da ter ra in dígena São
Marcos e que, por esse mo tivo, não pode ser ex plora-
do. “Espe ramos que com a ale gação de que a água é
um bem pú blico haja com preensão por par te da Jus ti-
ça e nos con ceda a per missão para uti lizarmos o iga -
rapé para o abas tecimento da ci dade”, frisou.

PACARAIMA

Prefeito ne gocia au torização para tra zer  água da 
Venezuela

O pre feito de Pa caraima, Hi périon Oli veira (PDT),
disse on tem à Folha que está man tendo con tado com
autoridades ve nezuelanas com o ob jetivo de con seguir a 
concessão para a re tirada de água de um iga rapé que
fica nas pro ximidades de San ta Ele na de Ua irén de for -
ma a re gularizar o abas tecimento da ci dade.

Ontem ele deu con tinuidade ás con versações
que vem man tendo ao lon go de duas se manas com o
representante do Mi nistério das Relações Exte riores
da Ve nezuela e co ordenador de as suntos fron teiriços
daquele país, Ra fael Pin to, com o co mandante da Gu -
arda Na cional, co ronel Mo rales Me dina, e com o pre -
feito de Gran Sa bana, Ri cardo Del gado, na tentativa
de con seguir a li beração para a re tirada de água do
igarapé do lado ve nezuelano.

“Apesar da Ve nezuela es tar passando por uma
situação se melhante à nos sa, es tamos tentando con -
seguir au torização para que pos samos re tirar água
de lá, de for ma que pos samos abas tecer a nos sa ci -
dade”, dis se o pre feito, adi antando que hoje man terá
nova con versa com as au toridades ve nezuelanas.

Hipérion Oli veira afir ma que des de que de cre-
tou ca lamidade pú blica no mu nicípio, há mais de duas 
semanas, vem en vidando es forços para re solver o
problema de de sabastecimento de água que as sola o
município.

Disse es tar aguardando uma res posta da Jus ti-
ça para o pe dido de li minar, no qual so lícita au toriza-
ção para re tirar água do iga rapé Samã, que fica na re -
serva São Mar cos. A CAER (Com panhia de Água e
Esgoto de Ro raima) foi pro ibida por re presentantes
da ONG São Mar cos de re tirar água do iga rapé. A
proibição de tonou o pro blema de de sabastecimento.

“A si tuação no mu nicípio é mu ito de licada. Só
têm sido abas tecidos os ór gãos fe derais, es taduais e
municipais es senciais ao fun cionamento da fron teira.
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Também te mos lu tado para abas tecer es colas e hos -
pitais”, re latou o pre feito.

Sobre as de clarações fe itas pela ve readora Ju -
cineide Sil va (PFL), a Tita, na edi ção da Fo lha de se -
gunda-feira, de que Pa caraima es taria aban donada
administrativamente, no que diz res peito à bus ca de
solução para o pro blema no abas tecimento de água,
Hipérion Oli veira dis se: “Está com pletamente ig no-
rante com re lação ao pro blema e ao es forço do po der
público mu nicipal para contornar a si tuação”.

“Em ne nhum mo mento o mu nicípio de ixou de
buscar so lução para re solver o pro blema de abas teci-
mento de água na ci dade”, afir mou, o pre feito, sa lien-
tando que o que im pulsionou a ve readora a fa zer tais
declarações fo ram ques tões po líticas.

“Se de pendesse dela, eu não te ria sido re eleito
prefeito de Pa caraima. Ela, como can didata a vice-pre fei-
ta que é, nas ele ições do pró ximo ano de veria es tar ela -
borando pro postas para ala vancar o de senvolvimento de 
Pacaraima”, re trucou. “Como ve readora, de veria res pei-
tar os di reitos in dividuais e co letivos e não usar o seu
mandato em be nefício pró prio”.

PRESIDENTE DA CNBB
 VISITA ÁRE AS IN DÍGENAS EM RO RAIMA

Data: 19/03/2003
Fonte: Diário de Cu iabá
Locab Cuiabá – MT
Link: dtt~:,/www.dariodecuiaba.com.br/

Dom Jame Cha mello: pre cisamos de fender a
amazonidade e não ape nas os ín dios

O pre sidente da Con federação Na cional dos
Bispos do Brasil (CNBB), Dom Ja ime Cha mello, es -
teve on tem em Boa Vis ta vi sitando as áre as hdí cie-
nas do Esta do, para co nhecer a re alidade dos po-
vos. Ontem pela ma nhã, o bispo so brevoou a re gião
da Ra posa Ser ra do Sol e ain da con neceu Su rumu,
em Pa caraima, e a ma loca do Ma turuca, no mu nicí-
pio de Ui ramutã.

Segundo Dom Ja ime, o de senvolvimento so cial
nos lo cais de sua vi sita sur preende. “Tive uma boa
impressão dos ín dios du rante a vi sita às ccmu nida-
øes”, co mentou.

À tar de, o bispo re uniu-se com mis sionários, in -
dígenas, tra balhadores ru rais e ur banos, na Casa Pa -
ulo IV, no ba irro Ca lunga, onde apro veitou v~ara fa lar
sobre a cam panha Nós Exis timos, que adota a mes -
ma fi losofia da ação dos Exclu ídos.

A cam panha Nós Exis timos foi lan çada re cente-
mente no Fó rum So cial Mun dial, em Porto Ale gre

(RS). A ex pectativa é que a cam panha apro xime os
segmentos que hoje es tão às mar gens da elite so cial.

Mas an tes da re união, Dom Ja ime con cedeu en -
trevista co letiva. Logo de início, in dagado so bre o po -
sicionamento da Di ocese lo cal, so bre a ~stãc’ in díge-
na, o bis po co locou que ace itava ser “ma lhado”, mas
soltou que a im prensa da qui não tem o cos tume de
ver tudo.

“Em sin tese, precisamos de fender a ~ama zoni-
dade’ e não ape nas os ín dios”, ale gou Dom Ja ime,
ressaltando a ga nância de mu itos ho mens e o .es res-
peito to tal aos mais “in feriores”.

Amilcar Ju nior.

Brasil 19-03-2001

DIREITOS HU MANOS

A guer ra sem tré gua Inva sões, as sassinatos e des -
truição con tinuam nas áre as in dígenas de Ro raima

Antônia Márcia Vale
– Ra posa-Serra do Sol (RR)

Ao con trário do que reza a len da, em Ro raima a
história se re pete. A prova dis so é a nova onda de in -
vasão de ga rimpeiros na área in dígena la nomâmi.
Cerca de mil ho mens já en traram na re gião das al dei-
as Pa apicu, Ericó, Pa rafuri, Ya warata, Wa ikás e Alto
Catrimani, e es tão abrindo cam pos de mi neração. O
curioso é que eles che gam de avião, so brevoando
dois quar téis do Exército e ins talações do Si vam, o
Serviço de Vi gilância Ama zônia, te oricamente en car-
regado de vi giar os céus da re gião. E os cri mes não se 
restringem ao meio am biente. Se gundo os lí deres tu -
xauas ia nomâmis, seis in dígenas fo ram as sassina-
dos por ga rimpeiros nos úl timos seis me ses. Os cri -
mes ocor rem tam bém em ou tras áre as. Em ja neiro, o
corpo de Aldo da Sil va Mota, ín dio ma cuxi de 52 anos,
foi en contrado se pultado em cova rasa em Ui ramutá,
município da terra in dígena Ra posa-Serra do Sol.
Aldo de sapareceu no dia 2 de ja neiro, após re ceber
um re cado do ca pataz da Fa zenda Re tiro, pro prieda-
de do ve reador Francisco das Cha gas de Oli veira,
para que fos se bus car um be zerro de sua al deia. Foi e 
não vol tou. O corpo foi en contrado sete dias de pois,
sob sete pal mos de terra, na sede da fa zenda. Eli zeu,
o ca pataz, ape lidado de Bo fete, de sapareceu. O ates-
tado de óbi to for necido pelo IML de Ro raima deu
como ca usa “mor te na tural e in definida”. Di ante dis so,
a Fun dação Na cional do Índio (Fu nai) de cidiu tra zer
os res tos mor tais para uma nova au tópsia no IML de
Brasília. O novo la udo mos tra que Aldo foi as sassina-
do a ti ros, quan do es tava com os bra ços er guidos. O
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assassinato está pra ticamente es clarecido, mas os
crimes am bientais em Ro raima, no en tanto, não têm a 
menor pers pectiva de so lução.

A des truição é ma ior nas re servas Ra posa-Ser-
ra do Sol e São Mar cos. Na Ra posa, cer ca de dez fa -
zendeiros des truíram mais de 25 mil hec tares de
mata na tiva para plan tar ar roz e so terraram la goas e
igarapés para fa cilitar a me canização da la voura.
Apesar do de sastre, vá rios têm li cença do De parta-
mento Esta dual do Meio Ambi ente. O uso in tensivo de 
agrotóxicos mata ani mais e ca usa pro blemas de sa ú-
de nos ha bitantes das al deias. “Antes de che gar o
branco, aqui ti nha um lago com pe ixe, ja caré, mar reco
e ca pivara e nós vi víamos dele”, afir ma Se verino, ín -
dio ma cuxi de 85 anos que nas ceu no lu gar onde hoje
está a Fa zenda De pósito, de Pa ulo Cé sar Qu artiero.
Mesmo di ante de car caça de ani mais, o fa zendeiro
nega a con taminação. Ao en contrar uma ca pivara
morta, afir ma com um sor riso no ros to: “Isso mos tra
que aqui há vida. Só exis te mor te onde há vida.”

Fora da lei  – Na ter ra in dígena São Mar cos, os
invasores são ain da mais or ganizados. Ape sar do im -
pedimento cons titucional, em 1995 eles fun daram o
município de Pa caraima den tro da re serva, ho molo-
gada des de 1991 para usu fruto dos ín dios das et nias
macuxi, tawrepang e wa pixana. A le galização do mu -
nicípio ainda de pende de de cisão ju dicial, mas, para
consolidar o crime, a pre feitura apóia a rá pida des trui-
ção do que res ta de mata. Nos úl timos seis me ses,
mais de 200 hec tares fo ram der rubados. Enquan to as 
motosserras tra balham, fun cionários pú blicos insta-
lam re des de luz e água e abrem ruas, so terrando as
nascentes de al guns dos mais im portantes rios da re -
gião. Sem po der para im pedir a in vasão, a Fu nai se li -
mita a de nunciar. A pu nição de veria ser fe ita pelo Iba -
ma e pela Po lícia Fe deral, mas tem sido inex pressiva.
Em no vembro pas sado, a Fu nai ten tou exe cutar uma
operação de fiscalização da área com agen tes dos
dois ór gãos. Na úl tima hora, ale gando fal ta de pes so-
al, o Iba ma man dou ape nas dois fis cais e a PF sim -
plesmente não apa receu. Em de zembro, nova frustra-
ção. Des sa vez a Po lícia Fe deral compareceu, mas os 
dois téc nicos do Iba ma se re cusaram a mul tar os in -
fratores: “Não sou eu e mais um que, vin do aqui, va -
mos mu dar a si tuação, o pro blema é po lítico”, ar gu-
mentou Lu ciano Mar tinez, con sultor de apo io téc nico
à fis calização. A proposta da Fu nai era cer car o que
resta da flo resta, multar os in vasores e, prin cipalmen-
te, os que dão apo io po lítico e fi nanceiro aos cri mes,
O pre feito, Hi périon Oli veira (PSL), en cabeçava a lis -
ta. Até hoje, nada foi fe ito. Na primeira vi sita de re co-
nhecimento da área, uma mo radora deu pis tas so bre

os re ais in vasores: “A gente está aqui só guar dando
lugar para os po derosos.” Na se gunda vi sita, os ocu -
pantes de ixaram ain da mais cla ro por que não te mem
a fis calização: “O Iba ma da qui não vem por que eles
têm ter ra aqui”, afir mou Aldir Pe reira da Sil va.

O pro curador da Re pública em Ro raima, Ageu
Florêncio da Cu nha, as segura que as in vasões tam -
bém são in centivadas por em presas de mi neração.
Os ar quivos do De partamento Na cional de Pro dução
Mineral mos tram que a suspeita tem for tes ba ses. Na
autarquia exis tem de zenas de pe didos para pros pec-
ção de mi nérios em áre as in dígenas. Entre os in teres-
sados está o pró prio ge rente exe cutivo do Iba ma em
Roraima, Ade mir Ju nes dos Santos, co nhecido como
Ademir Passarinho. Se gundo a ONG Insti tuto Só cio
ambiental, Pas sarinho apre sentou dois pe didos de
prospecção de ja zidas de gra nito den tro da São Mar -
cos. À fren te do Iba ma des de 1995, ele gos ta mul tas
de alar dear sua ami zade com o se nador Ro mero
Jucá (PSDB), au tor de um dos pro jetos que li beram a
mineração nas ter ras da União des tinadas aos ín dios,
e com o atu al vice-go vernador do Esta do, Sa lomão
Cruz (PSL). A fa mília do vice-go vernador tam bém é
bastante ci tada em ca sos de vi olência contra os ín di-
os. Se gundo re latório do Con selho Indígena de Ro rai-
ma, o pai dele, Ja cir de Sou za Cruz, ocu pa ile galmen-
te dois mil hec tares na ter ra in dígena Ara cá. O so bri-
nho de Sa lomão, Ro ger Afon so de Sou za Cruz e Sil -
va, foi in diciado pelo as sassinato do ado lescente in dí-
gena Ove lário Ta mes. O ga roto foi mor to den tro da
delegacia do mu nicípio de Nor mandia em 1988, e,
apesar de ter sido in diciado, Ro ger nunca foi jul gado.
Por ca usa des se cri me, o Bra sil foi con denado na Co -
missão de Di reitos Hu manos da OEA, pelo des caso
com que tra ta a ques tão in dígena. “No caso de Ove lá-
rio não há mais o que fa zer. Só nos res ta re conhecer a 
incompetência do Esta do e ten tar mu dar a si tuação
daqui para a fren te”, afir ma o se cretário Espe cial de
Direitos Hu manos, Nil mário Mi randa.

CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA

Notícias
17-3-2003

Ministra do Meio Ambi ente ouve de núncias e 
propostas dos in dígenas de Ro raima

A Mi nistra do Meio Ambi ente, Ma rina Sil va, re u-
niu-se com cer ca de 60 li deranças do Con selho Indí -
gena de Ro raima (CIR) e Asso ciação dos Po vos Indí -
genas de Ro raima (APIR), de quem ou viu pro postas
para com bater as que imadas e de núncias de de gra-
dação am biental nas ter ras in dígenas provocada por
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rizicultores e ou tros in vasores não indígenas. A re u-
nião acon teceu às 17 ho ras des ta se gunda-feira,
17-3, na sede do CIR, da qual tam bém participaram o
presidente do Iba ma, Mar cus Barros e a Se cretária
da Ama zônia do Mi nistério do Meio Ambi ente, Mary
Alegretti.

O co ordenador do CIR, tu xaua Jaci José de
Souza, ex plicou à Mi nistra que o Con selho está so lici-
tando aos tu xauas das 238 co munidades que re pre-
senta, a não fa zer ro ças uti lizando que imadas para
evitar o alastramento dos in cêndios que já for mam
uma li nha de 70 quilômetros no Esta do e avan çam so -
bre as ter ras in dígenas.

Durante todo o dia de hoje, Ma rina Sil va es teve
em Ro raima para ve rificar, in loco, os pro blemas ca u-
sados pe las que imadas e discutir so luções com to dos
os seg mentos da so ciedade ro raimense. A Mi nistra
contou que nos úl timos cinco dias, o Go verno Fe deral
assumiu o co mando das ações de com bate aos in-
cêndios na flo resta e la vrado e dis se ain da que toda
ação nas ter ras in dígenas deve ser tra tada de for ma
diferenciada e a par tir das pro postas for muladas pe -
las li deranças e co munidades.

Em nome do CIR e da Apirr, o tu xaua Jaci José
de Sou za, en tregou à mi nistra Ma rina Sil va um do cu-
mento con tendo de núncias e re ivindicações dos in dí-
genas.

As en tidades de nunciam a ação de ri zicultores
na ter ra in dígena Ra posa/Serra do Sol que “es tão ca -
usando da nos ir reparáveis à na tureza”.

Na re gião dos rios Co tingo, Ta cutu e Su rumu os
rizicultores des truíram gran de par te da mata ci liar dos 
rios e iga rapés e vêm usan do agro tóxicos que con ta-
minam as fon tes de água e le vam do enças aos in dí-
genas das co munidades pró ximas. “Te mos a es pe-
rança que es tes re latos pos sam servir de pon to de
partida para a bus ca de so luções emer gentes, mas
tememos que com o ci clo de no vas plantações se
agravem as con sequências”, aler tam os in dígenas.

No do cumento, eles pe dem apo io para a ho mo-
logação da Terra Indí gena Ra posa/Serra do Sol e de -
nunciam a de gradação am biental ca usada pelo lixo
das vi las e unidades mi litares ins taladas nas al deias
Surucucus e Awaris, na ter ra Ya nomami, e em Ui ra-
mutã, na ter ra dos Ma cuxi, Wa pichana, Ingaricá, Ta u-
repang e Pa tamona.

A mi nistra in formou que está em dis cussão, no
âmbito do Go verno Fe deral, a pos sibilidade das co-
munidades in dígenas re ceberem uma com pensação
para re correr às queimadas, be nefício se melhante ao
seguro sa fra – hoje des tinado a tra balhadores ru rais

do Nor deste. Ela se com prometeu, ain da, a apresen-
tar ao pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va as pro pos-
tas dos in dígenas.

“Vamos ana lisar esse do cumento com as ques-
tões es pecífica que os ín dios apre sentaram, como a
questão das suas ter ras, a ho mologação da Ra po-
sa/serra do Sol e ou tros as pectos que, mu ito em bora
não se jam li gados ao Mi nistério do Meio Ambi ente,
mas que sem pre ti veram de nós uma ação so lidária no
Congresso Na cional”, com prometeu-se Ma rina Sil va.

Ela tam bém ma nifestou con fiança no en contro
do pre sidente Lula com as li deranças in dígenas, caso 
seja con firmado nos pró ximos dias sua pre sença no
Estado de Ro raima. Com cer teza da mes ma for ma
que eu, ele (o pre sidente Lula) irá se re unir tam bém
com as re presentações de vo cês”, prevê a mi nistra.

Contaminação pe los ri zicultores – Há cer ca de
três se manas, do cumento com igual teor foi en tregue
ao pre sidente do Iba ma, Marcus Bar ros. O as sunto já
é de co nhecimento dos téc nicos do ór gão. O di retor
de pro teção am biental do Iba ma, Flá vio Mon tiel, in for-
mou que só de pois de re solvido o pro blema das que i-
madas, os técnicos do Iba ma jun to com a 6ª Câ mara
do Mi nistério Pú blico Fe deral irão ana lisar as de nún-
cias fe itas pe los in dígenas.

“Nós te mos um re latório, fe ito no fi nal do ano
passado, que apon ta para po tenciais da nos am bien-
tais e para os qua is al gumas me didas pre cisam ser
tomadas”, re vela Mon tiel. Em vista da di mensão do
problema, o Ibama vai fa zer vis toria nas áre as afe ta-
das, jun to com a dis cussão so bre os da nos am bienta-
is e a ques tão fun diária.

Para Flá vio Montiel é pre ciso fa zer um pro cesso
de de sintrusão que ex trapola a com petência do Iba ma.
“E isso tem que en volver o go verno do Esta do por que
foi ele que es timulou a ida des se pes soal e não apre-
sentou ne nhuma al ternativa para re tira-los de lá”, con-
clui.

J. Ros ha – Assessor de Imprensa do CIMI Nor -
te 1 Espe cial para CIR.

POLÍTICA

Com re lação às exe cutivas re gionais do Iba ma,
a mi nistra Ma rina Sil va as segurou mu danças em
100% de las, con firmando a sa ída de Ade mir Pas sari-
nho, ge rente em Ro raima. Não adi antou, con tudo,
quem as sumirá o car go, disputado por qua tro no mes:
Nilva Ba raúna, Ana Pa ula Sot tor, Fe lipe Mar rom e
José Pon ciano. Indicada pelo PT, a pri meira es taria
confirmada. Qu estionada so bre o as sunto, Ma rina Sil -
va in formou que o pre sidente na cional do Iba ma es ta-

04590 Ter ça-feira  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL272 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



ria apto a res pondê-la. Mar cus Barros, no en tanto, re -
passou a bola à mi nistra do Meio Ambi ente.

Seminário
De acor do com Mar cus Bar ros, uma co missão

está ana lisando os in dicados, que se rão anun ciados
– em blo co – por Ma rina Sil va, pro vavelmente na se -
mana que vem, em Bra sília.

“Serão to dos ao mes mo tem po, in clusive a pu -
blicação no Diário Ofi cial da União. Logo após a pos -
se co letiva ha verá um se minário com os es colhidos”,
resumiu o pre sidente do Iba ma.

PT
Lideranças in dígenas ques tionam

filiação de Fla marion Por tela

De acor do com ma téria di vulgada no site da
Fundação Na cional do Índio (Fu nai), 26 li deranças in -
dígenas de todo o país en viaram ao pro curador-geral
da Re pública, Ge raldo Brin deiro, um do cumento
questionando a fi liação do go vernador de Ro raima,
Flamarion Por tela, ao Par tido dos Tra balhadores
(PT). De acor do com as li deranças, o go vernador ha -
via con dicionado a mu dança de par tido à não ho mo-
logação da Terra Indí gena Ra posa Ser ra do Sol, lo ca-
lizada no es tado de Ro raima. Eles usam de clarações
dadas a jor nais ro raimenses como ar gumento para
justificar o teor do do cumento, como o fato de o go ver-
nador ter dito: “Não po demos nos curvar a uma mi no-
ria, que rema de to das as for mas con tra o pro gresso
de nos so es tado, en quanto a ma ioria está sedenta
pelo pro gresso e pela re denção da úl tima fron teira
agrícola de nos so Bra sil”.

SECRETÁRIO DO ÍNDIO DIZ QUE DO CUMENTO
ENTREGUE À MINISTRA NÃO CONDIZ

COM RE ALIDADE DOS IN DÍGENAS

 “A gran de von tade da ma ioria dos in dígenas
de Ro raima não pode ser tra duzida em um do cu-
mento que não con diz com a re alidade dos fa tos”.
Com este po sicionamento, o se cretário de Esta do
do Índio, Orlan do de Oli veira Jus tino, contestou o
teor do do cumento en tregue an teontem por en tida-
des in dígenas à mi nistra Ma rina Sil va por oca sião
de sua vi sita ao Esta do. Ele afir ma que mais de 250
comunidades são as sistidas pelo Go verno do Esta -
do atra vés da se cretaria do ín dio e tem o per fil de
cada uma e não con corda que o ín dio não que ira os
benefícios da ener gia elé trica, pois em to das as co -
munidades que são as sistidas por este be nefício,
não tem du vidas de que es tão sa tisfeitas com este
bem.

Interiorização de Guri
Segundo Orlan do Jus tino, a Se cretaria aten de

todas as co munidades in dígenas in dependentemente
da sua po sição po lítico-ideológica, mas não pode
concordar que uma mi noria alhe ia aos an seios de
uma to talidade de in dígenas seja re presentante das
idéias em ab soluto, pon do em xe que a real po sição
dos de mais.

“Eu te nho certeza que a mi nistra está sen sível
aos an seios da to talidade dos in dígenas e deve des -
considerar aquilo que ve nha prejudicar as co munida-
des – com a ex clusão das mes mas – dos be nefícios
da ener gia elé trica com in teriorização da ener gia de
Guri”, re clama. Ou tro fa tor con testado pelo se cretário
e que vem ao en contro dos an seios de mu itos in díge-
nas é di zer que o 6º PEF está ca usando im pacto so ci-
oambiental. “Muito pelo con trário. A ins talação da uni -
dade mi litar está con tribuindo com aten dimento mé di-
co-odontológico e pro teção à vida dos que vi vem ali e
em par ceria com o go verno e pre feitura trou xe di ver-
sas van tagens”, des taca.

Água
Para o se cretário, o as sunto que foi tra tado na

reunião com al gumas en tidades fu giu à re alidade do
que se pro põe no mo mento. Ele en tende que a idéia
era dis cutir os com bates às queimadas em ter ras in dí-
genas que fi cou em se gundo pla no, ten do des taque a
questão fun diária com acu sações aos que tra zem be -
nefícios.

Foi adi ada para 14 de abril a vo tação, em se gun-
do tur no, da proposta de emen da à Cons tituição do
senador Mo zarildo Ca valcanti (PPS), que ga rante
0,5% dos im postos so bre Ren da e so bre os Pro dutos
Industrializados ar recadados pela União para ins titui-
ções fe derais de en sino su perior lo calizadas na Ama -
zônia le gal.

Para isso, o se nador propõe au mento de 47%
para 47,5% do to tal re passado pela União da ar reca-
dação des ses im postos. Os re cursos se rão utilizados
em pro gramas de en sino, pesquisa e ex tensão vol ta-
dos para a pro moção do de senvolvimento sus tentá-
vel.

A ma téria foi de fendida em Ple nário pelo se na-
dor Ro mero Jucá (PSDB), Sibá Ma chado (PT-AC) e
Ana Jú lia Ca repa (PT-PA), mas foi re tirada da pa uta
por for ça dos pe didos dos de mais se nadores, que re i-
vindicaram o mes mo tra tamento para as ou tras re-
giões.

Apesar das ma nifestações fa voráveis de to dos
os Se nadores da bancada do Nor te em re lação à
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aprovação da PEC nº 16, o Se nador Mo zarildo Ca val-
canti, au tor da pro posta, pe diu adi amento da vo tação.

O  ob jetivo do Se nador Mo zarildo é fa zer com
que os no vos se nadores, ele itos em ou tubro pas sado,
possam tam bém dis cutir a ma téria.

Mozarildo agra deceu os de poimentos fa voráve-
is à PEC, e dis se acre ditar que a proposta seja apro -
vada no dia 30 de abril, data mar cada para a nova vo -
tação.

O  se nador tam bém fez ques tão de adi antar que 
a pro posta não tira re cursos do Fun do de Par ticipa-
ção dos Esta dos, nem do Fun do de Par ticipação dos
Municípios e, sim, da União. “Des ta for ma ne nhum es -
tado da Ama zônia so frerá per da de re cursos”, afir -
mou o Se nador.

CHICO RO DRIGUES QUER RES POSTAS
PARA CRI SE NO SE TOR ELÉ TRICO

Lei que ofi cializa lín guas in dígenas será apre-
sentada em re união do MEC

A lei do mu nicípio de São Ga briel da Ca choei-
ra (AM) que co- oficializa as lín guas Nhe engatu, Tu -
kano e Ba niwa será apre sentada du rante a re união
extraordinária so bre educação es colar in dígena que
será pro movida pelo Mi nistério da Edu cação <MEC> 
e pelo Con selho Na cional de Edu cação. O en contro
começa ama nhã, 11-3, e vai até 13-3.

Essa é a pri meira vez no Bra sil que lín guas in dí-
genas são re conhecidas como co-oficiais ao lado da
língua portuguesa. A lei nº 145/2002, apro vada no dia
22-11-2002, foi pro posta pelo Ve reador in dígena Ca -
mico Ba niwa, a par tir de um pro jeto ela borado pelo
Instituto de Inves tigação e De senvolvimento de Po líti-
cas Lin güísticas (IPOL) a pe di do da Fe deração das
Organizações Indí genas do Rio Ne gro (FOIRN).

Segundo Gil van Mul ler de Oli veira, lin güista do
Ipol, o tra balho teve como pre ocupação fun damental
respeitar o ar tigo 13 da Cons tituição Fe deral, que de -
termina o por tuguês como lín gua ofi cial da União.
Para ele, a apro vação da lei mos tra como a le gislação
pode ser uti lizada para o fo mento e a de fesa da di ver-
sidade e da plu ralidade.

A lei es tipula que, no pra zo de até cin co anos, os
órgãos pú blicos se diados no mu nicípio de São Ga briel
da Ca choeira e a ini ciativa pri vada de verão ter fun cio-
nários ap tos a aten der aos seus ci dadãos em portu-
guês, Nhe engatu, Tu kano e no idi oma Ba niwa. O mu ni-
cípio de verá dis por de tra dutores ofi ciais, e as leis e do -
cumentos do po der pú blico de verão ter ver sões nes-
sas três lín guas. A esse res peito, o Ipol anun ciou que
manterá sua par ceira com a Fo irn e com ou tras en tida-

des da so ciedade ci vil, para ge rar um cor po téc nico de
tradutores. Tam bém está pre visto pela lei que o Mu nicí-
pio de São Ga briel da Ca choeira deve in centivar e apo -
iar o apren dizado e o uso das lín guas co-oficiais nas
escolas e nos me ios de co municação.

“É im portante res saltar que a lei não in terfere
nas prá ticas es colares e não en tra em con tradição
com a le gislação de edu cação es colar in dígena. O ar-
tigo 60 des sa lei diz que o uso das de mais lín guas in -
dígenas fa ladas no mu nicípio será as segurado-nas
escolas”, afir ma a as sessora do Insti tuto So cioambi-
ental (ISA), Mar ta Aze vedo. O di reito das es colas in dí-
genas le cionarem a lín gua de sua co munidade está
garantido em toda a le gislação so bre edu cação in dí-
gena. O ob jetivo da nova lei é ga rantir o di reito dos ci -
dadãos in dígenas ha bitantes nes se mu nicípio de en -
tenderem e se fa zerem en tender quando em diá logo
com os po deres pú blicos.

Na re gião do Mu nicípio de São Ga briel da Ca -
choeira são fa ladas 22 línguas per tencentes a 3 fa mí-
lias lin güísticas: Tu kano Ori ental, Aru ak e Maku. Além
dessas, o Nheengatu (lín gua ge ral de base Tupi) foi
introduzido pe los mis sionários e é fa lado pe los po vos
Baré, We rekena e al gumas co munidades Ba niwa.

Confira o tex to na ín tegra da lei aba ixo e o pa re-
cer de Gíl van Mtil ler a res peito.

LEI Nº 145, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe so bre a Co-Ofi cialização das
Línguas KHEENGATU, TUKANO e
BANIWA, a Lín gua Por tuguesa (sic!) no
município de São Ga briel da Ca choei-
ra/Estado do Ama zonas o Pre sidente da
Câmara Mu nicipal de São Ga briel da Ca -
choeira/AM:

Faço sa ber a to dos que a Câ mara Mu -
nicipal de São Ga briel da Ca choeira/Estado
do Ama zonas de cretou o se guinte:

Lei:
Art. 1º A lín gua por tuguesa é o idi oma

oficial da Re pública Fe deral do Bra sileira.
 Pa rágrafo Úni co. Fica es tabelecido

que o mu nicípio de São Ga briel da Ca choei-
ra/Estado do Ama zonas, pas sa a ler como
línguas co-ofi ciais, as Nhe engatu, Tu kano e
Baniwa.

Art. 2º O Sta tus de lín gua co-oficial
concedidos por esse ob jeto, obri ga o mu ni-
cípio

§ 1º A pres tar os ser viços pú blicos bá -
sicos de aten dimento ao pú blico nas re parti-
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ções pú blicas na língua oficial e nas três lín -
guas co-ofi ciais, oralmente e por es crito;

§ 2º A pro duzir a do cumentação pú bli-
ca, bem como as cam panhas pu blicitárias
institucionais na lín gua ofi cial e nas três lín -
guas co-ofi ciais;

§ 3º A in centivar e apo iar o apren diza-
do e o uso das lín guas co-ofi ciais nas es co-
las e nos me ios de co municações;

Art. 3º São vá lidas e efi cazes to das as
atuações ad ministrativas fe itas na lín gua ofi-
cial ou em qual quer das co-ofi ciais.

Art. 4º Em ne nhum caso al guém pode
ser dis criminado por ra zão da lín gua oficial
ou co-ofi cial que use.

Art. 5º As pes soas ju rídicas de vem
respeitar também, na sua ati vidade no mu ni-
cípio, o es tabelecido no caput do ar tigo an -
terior, sob pena da lei.

Art. 6º O uso das de mais lín guas in dí-
genas fa ladas no mu nicípio será assegura-
do-nas es colas in dígenas, con forme a le gis-
lação fe deral e es tadual

Art. 7º Re vogadas as dis posições em
contrário.

Art. 8º. Esta lei en tra em vi gor na data
de sua pu blicação.

Sala de Ses sões da Câ mara Mu nicipal
de São Ga briel da Ca choeira/Estado do
Amazonas, 11 de de zembro de 2002. – Die-
go Mota Sa les de Souza, Presidente da
Câmara Mu nicipal.

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO  EM POLÍTICA

LINGÜÍSTICA –  IPOL 

Oficialização de Lín guas Indígenas
em ní vel mu nicipal no Bra sil

Algumas con siderações po lítico-lingüísticas e
jurídicas pre liminares

Gilvan Mul ler de Oli veira
IPOL

Introdução
A le gislação in ternacional, bem como a na cio-

nal, têm sido apri moradas no sen tido de com bater to -
das as for mas de dis criminação an coradas em prá ti-
cas so ciais e tam bém em re gimes ju rídicos, de forma
direta ou in direta: a dis criminação por ques tões de
sexo, de re ligião, de raça, de ideologia po lítica etc.
Para mu itas des sas formas de discriminação há leis
específicas que pu nem como o cri mes as prá ticas
discriminatórias, como é o caso, no Bra sil, da Lei

Afonso Ari nos, que pune os cri mes de discriminação
racial.

A dis criminação lin güística, no en tanto, não con -
ta no nos so país com ne nhuma le gislação es pecifica
que dis ponha so bre os cri mes de correntes das prá ti-
cas de ex clusão das mi norias pelo não-do mínio da
língua portuguesa – lín gua ofi cial da União se gundo
artigo 13 da Cons tituição Fe deral de 1988 – ou por
seu do mínio res trito (como se gunda lín gua). Igual-
mente não há ins trumentos le gais para pro teger da
discriminação fa lantes de va riedades não-pa drão da
língua portuguesa.

Os pro blemas de dis criminação se co locam for -
temente para os fa lantes das qua se 170 lín guas in dí-
genas bra sileiras, que cons tituem lín guas de ter ritóri-
os es pecíficos e para os fa lantes das qua se 30 lín-
guas de imi gração, que cons tituem, se gundo a ter mi-
nologia su gerida na De claração Uni versal dos Di rei-
tos Lin güísticos de 1996, lín guas de gru pos lin güísti-
cos es pecíficos.

Desde a Cons tituição Fe deral de 1988 te mos,
entretanto, o es boço, bas tante mo desto ain da, de po -
líticas pú blicas que atu em con tra a dis criminação dos
indígenas e que in clui as pectos lin güísticos, na me di-
da em que lhes as segura di reitos en quanto ci dadãos
não-falantes de português, pro cesso de corrente da
luta do mo vimento in dígena or ganizado nos anos 70 e 
especialmente nos anos 80. San tos (1989:63, apud
Oliveira 1999) con clui que:

Temos, as sim, uma Cons tituição que pela pri-
meira vez in clui um ca pitulo so bre os ín dios. Há di ver-
sos dis positivos que fa vorecem os po vos in dígenas,
dispersos em toda a Car ta. Fi caram ga rantidos aos
índios, o res peito ás suas or ganizações so ciais, lín-
guas [gri fo meu], cren ças e tra dições, bem como o di -
reito so bre as ter ras que tra dicionalmente ocu pam. O
aproveitamento dos re cursos hí dricos e mi nerais em
terras in dígenas só po derá ser fe ito com au torização
do Con gresso Na cional. Fi caram pro ibidas as re mo-
ções dos gru pos in dígenas das ter ras tra dicionalmen-
te ocu padas. Foi re conhecida a le gitimidade pro ces-
sual dos ín dios, suas co munidades e or ganizações in -
dependente de qual quer as sistência pré via. De termi-
nou-se como fun ção ex pressa do Mi nistério Pú blico a
defesa dos in teresses e di reitos in dígenas. A União
manterá, en tre seus bens as ter ras tra dicionalmente
ocupadas pe los ín dios, de vendo de marcá-las. Essas
terras são ina lienáveis e in disponíveis e os di reitos
sobre elas são im prescritíveis (...)

É o caso dos ar tigos que ga rantem à po pulação
indígena bra sileira – da mes ma for ma que o fa zem as
principais de mocracias do mun do que re formaram
suas cons tituições nos últimos 25 anos – di reito ao
uso das suas lín guas nos pro cessos es colares, ao
lado de por tuguês:
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O ar tigo 210 (pa rágrafo 20), que as se-
gura às co munidades in dígenas a utilização
de suas lín guas ma ternas e seus pro cessos
próprios de apren dizagem no en sino fun da-
mental re gular;

o ar tigo 215, que ga rante o ple no exer -
cício dos direitos cul turais e o aces so às
fontes de cultura na cional;

o ar tigo 231, que re conhece aos ín dios
sua or ganização so cial, cos tumes, lín guas,
crenças e tra dições, bem como os di reitos
originários so bre as ter ras que tra dicional-
mente ocu pam.

As Cons tituições es taduais e ou tros ins trumen-
tos me nores re forçaram es tes pos tulados, con forme
afirma Sil via de Oliveira (1999:...)

Várias se cretarias es taduais de edu ca-
ção cri aram Nú cleos de Edu cação Indí gena,
em ge ral com a in tenção de se de dicar ao
acompanhamento da edu cação es colar das
comunidades in dígenas, à pes quisa, à pro-
dução e à di fusão de ma terial di dático, bem
como à for mação di ferenciada e a atu aliza-
ção de pro fessores ín dios e não-ín dios.
Estes nú cleos se com punham, quase sem-
pre, de re presentantes das se cretarias es ta-
duais de edu cação, de en tidades in digenis-
ta, de pes quisadores de di ferentes. Pelo De -
creto 26, de 4-2-91 (ar tigos 1º e 2º), o Go-
verno Fe deral con feriu ao MEC a co ordena-
ção das ações re ferentes à edu cação es co-
lar in dígena no País, e aos es tados e mu ni-
cípios con feriu a execução des tas ações,
sempre em con sonância com as se cretarias
nacionais de edu cação e ou vida a Fu nai.

O Mi nistério da Edu cação também ins -
tituiu um Co mitê de Edu cação Esco lar Indí -
gena com a fi nalidade de “sub sidiar as
ações e pro porcionar apo io téc nico-científi-
co às de cisões que en volvem a ado ção de
normas e pro cedimentos re lacionados com
o Pro grama de Edu cação Esco lar Indi ge-
na”(MEC, 1993:10), com posto por re presen-
tantes in dígenas, de en tidades da so cieda-
de ci vil e de ór gãos go vernamentais.

Esses ar tigos, pos teriormente an corados na
LDB (1996) além de pos teriores des dobramentos na
Resolução 31 do Conselho Na cional de Edu cação de
3 de no vembro de 1999, vi eram para com bater a dis -
criminação ca usada pela es cola mo nolingüe em por-
tuguês para as cri anças não-falantes des sa lín gua, e
que eram ví timas de enor me re provação es colar, mu i-
to su perior à mé dia na cional. Nesse sen tido, os di rei-
tos lin güísticos no Bra sil, pela le gislação existente,
estão alocados den tro dos di reitos edu cacionais, e

embora na re alidade, os di reitos lin güísticos se jam
demandados em to das as si tuações de vida dos ci da-
dãos, e não ape nas no âm bito es colar (e mu ito me nos
somente no en sino fun damental).

A nova LDB pos tula, em dois ar tigos (78 e 79), o
desenvolvimento de pro gramas in tegrados de en sino
e pes quisa, para ofer ta de edu cação es colar bi lingüe
e in tercultural aos po vos in dígenas. Estes pro gramas,
sucintamente, buscam:

a re cuperação de suas me mórias his-
tóricas, a re afirmação de suas iden tidades
étnicas, a va lorização de suas lín guas e
ciências;

a ga rantia de aces so às in formações e
aos co nhecimentos téc nicos e ci entíficos da
sociedade na cional e das de mais so ciedades;

a au diência das comunidades in díge-
nas no pla nejamento dos pro gramas educa-
cionais;

a in clusão destes programas nos Pla-
nos Na cionais de Edu cação;

o for talecimento das prá ticas só cio-cul-
turais e da lín gua ma terna de cada co muni-
dade in dígena;

o de senvolvimento de cur rículos e pro -
gramas es pecíficos;

a ela boração e pu blicação sis temática
de ma terial di dático es pecífico e di ferenciado.

Conquanto a De claração Universal dos Di rei-
tos Lin güisticos atrí bua di reitos à to das as lín guas
de co munidades lin guísticas, in dependente de clas -
sificações como ofi cial/ não-ofi cial; ma joritária/ mi -
noritária; es crita/ ágra fa etc., sa bemos pela ex pe-
riência acu mulada em vá rias par tes do mun do que
a ofi cialização de lín guas é um pon to im portante
para a pro moção so cial dos gru pos que as fa lam (ou
dito pela for ma in versa: sua ma nutenção sem sta tus
oficial é um po deroso ins trumento para a sub juga-
ção des ta co munidade lin guística). Ofi cializar uma
língua significa que o es tado re conhece sua exis-
tência e re conhece aos seus fa lantes a pos sibilida-
de de não te rem que mu dar de lín gua sem pre que
queiram se ex pressar pu blicamente ou tra tar de as -
pectos da sua vida ci vil.

Esse pro jeto ple iteia o re conhecimento da ofi ci-
alidade de lín guas in dígenas em ní vel mu nicipal, por-
que não há ne nhuma lín gua in dígena com nú mero de
falantes ele vado, com ocu pação ter ritorial em área tal
e com for ça po lítica su ficiente para ga ran tir uma ofi ci-
alização em ní vel fe deral (como já é o caso em pa íses
como o Pa raguai, a Bo livia, o Peru, a Gu atemala, etc.) 
e pro vavelmente nem es tadual (como nos ca sos da
Espanha e suas ‘re giões au tônomas’, ou do Qu ebec
canadense [cf.]). Em ní vel mu nicipal, en tretanto, a re -
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alidade é di ferente: em mu itos mu nicípios do Bra sil
(provavelmente mais de 20, numa con tagem prelimi-
nar) a po pulação in dígena é ma joritária ou cons titui
uma par te sig nificativa da po pulação e con sequente-
mente dos ele itores. É no âm bito des tes mu nicípios
que esta po pulação in dígena exer ce sua ci dadania e
se re laciona com o res tante da so ciedade bra sileiro aí 
que ti ram sua documentação, que tra balham, que fa -
zem seu ser viço mi litar, que se ca sam, que vão ao
hospital, que es cutam rá dio, que vão à es cola, que
demandam do po der pú blico, que vo tam, que com-
pram e pro duzem bens de con sumo. Isso im plica que
os di reitos lin güísticos des tas mi norias não se es go-
tam na ques tão da es cola, mas que se es praiam por
todos os atos de suas vi das.

A con seqüência disso é cla ra: é pre ciso for mular
uma le gislação lin güística com patível para ga rantir
esses di reitos, e a ofi cialização da ou das lín guas in -
dígenas, con forme o caso, é o ca minho mais di reto, e
sobre o qual te mos mais ex periência in ternacional
acumulada, no sen tido de sa bermos dos efe itos be -
néficos ob tidos como des dobramentos.

Objetivos

Obter ofi cialização das lín guas in dígenas, ao
lado do por tuguês, nos mu nicípios nos qua is a po pu-
lação in dígena e ma joritária ou pro porcionalmente
expressiva, atra vés do re conhecimento, pelo es tado,
de que a ou as lín guas em ques tão é (são) lín gua
(própria)(s) da quele ter ritório. Caso esta pri meira es -
tratégia, en tretanto, en contre im pedimentos ju rídicos
importantes, po demos es tabelecer como ob jetivo, em 
segunda li nha, não a ofi cialização, mas uma lei de
Proteção e De senvolvimento das lín guas in dígenas
municipais, que re gulamentasse, em ní vel mu nicipal
e com me didas prá ticas, a le gislação fe deral existente
sobre o as sunto.

Procedimentos

Para al cançar es tes ob jetivos pre cisaríamos
das se guintes con dições:

A ofi cialização da lín gua tem que ser re ivindicação
de um gru po in dígena de terminado, atra vés das suas
entidades (organização in dígena, con selho do povo in -
dígena, etc.), isto é: é pre ciso ha ver a de manda po lítica
para que isto ocor ra e, por tanto, agen tes po líticos para
quem a re ivindicação dos di reitos lin güisticos faça sen ti-
do, o ní vel de or ganização po lítica do po vos in dígenas
é, por tanto, di retamente pro porcional à pos sibilidade
em um em preendimento des te tipo.

É pre ciso cri ar uma ju risprudência para a ofi cia-
lização de lín guas em ní vel sub-nacional no Bra sil, tal
qual já exis te em ou tros pa íses (Su iça, Ca nadá,
Espanha, Bo lívia). Nes se sen tido, é pre ciso ve rificar
alguns itens ju rídicos im portantes:

A com patibilidade cons titucional da ofi cialização
de lín guas no ní vel mu nicipal. O ar tigo 13 da Cons titui-
ção de l988 ins titui a lín gua portuguesa como lín gua ofi-
cial da União. Tra ta-se de de monstrar que esse ar tigo
não é vi olado no caso da ofi cialização de lín guas in díge-
nas em ní vel mu nicipal porque a) não co loca em xe que
o sta tus de “lín gua oficial da união” (a lín gua portuguesa
continuaria a ser a úni ca lín gua ofi cial da União, mas
não ne cessariamente a úni ca em es tados ou mu nicípi-
os) e b) não diz que a lín gua portuguesa tem que ser a
única lín gua ofi cial, em bora te nha que ser sem pre, tam -
bém, ofi cial, isto é, não po deria ocor rer a subs tituição do 
caráter de oficialidade da lín gua portuguesa por ou tra
língua qual quer.

A com petência das câmaras de ve readores
para le gislar so bre questões linguísticas. Na ver dade,
é pro vável que nos en contremos aí di ante de um va -
zio le gislativo, por que cer tamente não está de termi-
nado em lei ou re solução al guma de quem é a com pe-
tência para le gislar em ma téria de lín gua. Caso, por
alguma ra zão, não possa ser atri buição das câ maras
de ve readores le gislar so bre isso, é pre ciso de termi-
nar de quem se ria a com petência para so licitar à Pro -
curadoria Ge ral da Re pública en caminhamento à ins -
tância com petente. Não ha vendo de terminações ex-
pressamente con trárias, en tretanto, o mu nicipio pede
Legislar so bre isso con siderando que se tra ta de lei
com efe ito ex clusivo so bre o ter ritório do mu nicípio.

Documentos re levantes para o pa recer ju rídico.
Constituição Fe deral do Bra sil (ar tigo 13, ar tigos

231 e 279)
Lei de Di retrizes e Ba ses da Edu cação Na cional

Resolução do Con selho Na cional de Edu cação de 3
de no vembro de 1999;

Secção so bre “Lín gua” do Re ferencial Cur ricular
Nacional para as Esco las Indígenas

Declaração Uni versal dos Di reitos Linguísticos
Legislação lingüística da Ca talunia, do Pa raguai

e do Qu ebec
Lei que pre vê atri buições da câ mara de ve rea-

dores
A ques tão es tratégica: aber to o ca minho ju rídico

até a ofi cialização das lín guas, é chegada a hora de
ver se a ba lança po lítica é fa vorável aos po vos in díge-
nas in teressados. Para o ofi cialização se ria pre ciso
que a câ mara dos ve readores apro va o pro jeto de lei
por ma ioria sim ples (50 % mais um) para que a lei de
oficialização lin guística pas sasse a va ler. Como tema
político, essa apro vação es taria no de bate pré vio às
eleições, e le varia ao com prometimento de cer tos
grupos do es pectro po litico com o projeto e à opo si-
ção de ou tros se tores, de vi são mais conservadora e
mais anti-in dígena. Aqui se ria pre ciso ve rificar se tra-
ta re almente de apro vação por maioria sim ples.
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Cronograma de im plantação e pla nejamento au -
mento or çamentário. A im plantação dos atos exe cutivos
associados à nova lei. lin güística deve se guir um ca len-
dário pa ulatino de im plantação, seja por seu ca ráter pi o-
neiro, seja pe las di ficuldades de cons tituição de um ‘sis -
tema hi- ou plu rilíngüe” num pais em que as po líticas lin -
güisticas sempre tentaram im por o mo nolingüistica e,
ainda, pe los custos eco nômicos da ofi cialização. Há
para o fi nanciamento das ações de correntes da ofi ciali-
zação as fon tes prin cipais: a) fi nanciamentos in ternacio-
nais por ór gãos de apoio aos mo vimentos in dígenas em 
geral e aos di reitos lin güísticos em par ticular, e b) ver -
bas or çamentários, o que está re visto no pa rágrafo pri -
meiro das Dis posições Adi cionais da de claração Uni-
versal dos Di reitos Ling Üisticos:

Os po deres pú blicos de vem to mar to das as me -
didas opor tunas para a apli cação dos di reitos pro cla-
mados nes ta de claração em seu âm bito de atu ação,
mais par ticularmente de vem ha bilitar fun dos in terna-
cionais para que as co munidades os tensivamente ca -
rentes de re cursos pos sam exer cer os Di reitos Lin-
guísticos. Os po deres pú blicos de vem apor tar o apo io
necessário para a co dificação, a trans crição es crita, o 
ensino das lín guas das diversas co munidades e sua
utilização na ad ministração.

A in trodução pa ulatina das me didas de corren-
tes da ofi cialização pode obe decer a um cro nograma
envolvendo dois cri térios a) re levância po lítica e b)
custos. O equi líbrio en tre es tes dois cri térios pode fa -
zer com que seja re comendável co meçar re comendá-
vel  ofi cialmente prá ticas lin güísticas e lin guageiras já
em cur so sem ne nhum ônus para o or çamento, como
por exem plo, programas dos me ios de co municação
que já ocor rem nas lín guas em ques tão, atendimento
médico-hospitalar nas ins tituições pú blicas já cito em
língua in dí gena por al gum en fermeiro fa lante des ta
língua etc. A se guir im plantar-se-ia o en sino da ou das 
línguas in dígenas no en sino fun damental pú blico do
município (já que, se gundo a LDB) é o en sino fun da-
mental de pri oritária responsabilidade do mu nicípio
eventualmente pri meiro como se gunda lín gua e a se -
guir como uma das lín guas de ins trução, ao lado do
português;cri ar-se-ia cursos de en sino da lín gua in dí-
gena para adul tos, fo mentar-se-ia a cri ação de ma te-
rial es crito na lín gua in dígena, para uso es colar ou
não, para in formação, la zer etc., a exem plo do que
tem fe ito a Fun dação Na cional de Sa úde (FNS) nas
campanhas de pre venção às do enças se xualmente
transmissíveis e à Aids, en tre ou tras me didas, a ma io-
ria de las des critas/prevista na De claração Universal
dos Di reitos Lin guísticos.

Um es tudo de caso: o mu nicípio de São Ga -
briel da Ca choeira - Ama zonas

São Ga briel da Ca choeira é um mu nicípio com
112.000 km² si tuado no Alto Rio Ne gro, no ex tremo

noroeste do es tado do Ama zonas, na fronteira com a
Venezuela e a Co lômbia. Cerca de 95% da sua po pu-
lação de cer ca de 45.000 ha bitantes [verificar dado] é
indígena de uma das 19 et nias que ha bitam a re gião.
Na re gião são fa ladas 19 lín guas e a gran de ma ioria
dos in dígenas é plu rilíngüe, fa lando duas, três, ou
mais lín guas; tra ta-se na verdade, da re gião mais plu -
rilíngüe do Bra sil e, tal vez, de toda a Amé rica.

A po pulação in dígena vive em cer ca de 409 al -
deias ao lon go dos rios da re gião, e tam bém na área
urbana de São Ga briel da Ca choeira, dis persos por
toda a ci dade e con centradamente em dois ba irros: o
Dabaru e o Are ial. Três gran des rios e seus a aflu en-
tes cons tituem a es pinha dor sal do sistema hí drico do
Alto Rio Ne gro, e es ses nos são, ao mes mo tem po,
áreas cul turais e lin guísticas es pecíficas e di ferentes
entre si.

Em cada um des ses rios há o pre domínio de
uma gran de lín gua de in tercomunicação, que para
além de ser lín gua ét nica, isto é, lín gua primeira, do -
méstica e pú blica de co munidades es pecíficas, e sím -
bolo iden titário des sas co munidades, fun ciona ain da
como lín gua fran ca na quele es paço ter ritorial de fini-
do. Assim é o fun cionamento do Nhe engatu nos rios
Negro e Xié, do Ba niwa no rio Iça na e aflu entes e do
Tukano no sis tema do Va upés. A es magadora ma ioria
dos ín dios des sa re gião fala (tam bém) uma des sas
três lin guas, mes mo se sua lín gua do méstica ou co -
munitária é uma ou tra, e a apren de em ten ra ida de (o
que in clusive com plica a no ção normalmente usa da
de lín gua pri meira e se gunda lín gua, construída so bre
um pa radigma que dá cen tralidade à no ção de su jeito
monolíngue (cf. Ra jagopalam, 1998: 26pp.).

Essas três lín guas, o Nhe engatu, o Tu kano e o
Baniwa, pelo seu corpus (isto é, pelo nú mero ele vado
de fa lantes), pelo seu (isto é, pelo pres tigio re lativa-
mente mais alto de que go zam em toda a re gião e pe -
las fun ções ex clusivas que exer cem), e pelo res paldo
político de que go zam é que se rão ob jeto des te pro je-
to de ofi cialização.

A po pulação in dígena des sa re gião faz-se re-
presentar po liticamente pela Fe deração das Orga ni-
zações Indígenas do Ri Ne gro (FOIRN) que, con gre-
gando 34 or ganizações in dígenas ao longo dos seus
12 anos de exis tência, é a ma ior fe deração in dígena
regional do Bra sil e per tence à COIAB, Con federação
das Orga nizações Indí genas da Ama zônia Bra sileira,
que por sua vez per tence à COIAB, Con federación de 
las Orga nizaciones Indí genas de la Cu enca dei Ama -
zonas (com sede atu almente em Qu ito, Equador).

No 12º Con gresso Anu al dos Con selheiros da
FOIRN, no qual es tiveram pre sentes 195 de legados
das 34 en tidades cons titutivas da Fe deração, mais es -
pecificamente no dia 24 de ja neiro de 2000, foi apro va-
do por una nimidade a ela boração, e o pos terior en cami-
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nhamento de pro jeto de ofi cialização das lín guas Tu ka-
no, Nhe engatu e Ba niva à Câ mara de Ve readores do
Município de São Ga briel da Ca choeira. Te mos aí a
perspectiva de con verter esse pro jeto num ins trumento
legislativo real nes te mu nicípio cri ando as sim ju rispru-
dência para ou tros ca sos no Bra sil e contribuindo para
superar as discriminações a que a po pulação in dígena
e má ain da su jeita. Em do cumento pos terior ela borado
pela FOIRN fo ram-nos so licitados pa receres téc nicos
sobre a) a possibilidade ju rídica de ofi cialização de lín -
guas in dígenas em ní vel mu nicipal, b) a ne cessidade ou 
não de uni ficação (lin güística, or tográfica, etc) de lín-
guas para que elas pos sam ser ofi cializadas e c) a pos -
sibilidade ou não de que a ofi cialização de três lín guas
no mu nicípio pos sa pre judicar as ou tras fi guras in díge-
nas que não ob terão este sta tus sex ta-feira, 21 de ju lho
de 2000.

Projeto de ar gumentação
Introdução: um bre ve di agnóstico da si tuação

sociolinguistica do mu nicípio
Por um pro grama de apo io às lín guas in dígenas
I. Ofi calização do Tu kano, Nhe engatu e Ba niwa:
Desenvolvimento do pro jeto ju rídico e acom pa-

nhamento;
Implementação de uma po lítica de lín gua ofi cial:
Normalização lin güística;
Toponímia e ono mástica;
Ensino das lín guas oficiais como L2 na área ur bana;
Política de cor pus;
Instrumento de ava liação.
Programa de Ma nutenção das lín guas mi noritá-

rias mu nicipais
II. Pro grama de Edu cação Lin güística
a) para do centes in dígenas e não-in dígenas;
b)para os fun cionários pú blicos mu nicipais;
c) para di vulgação na mí dia.

POLÍTICA INDIGENISTA DO GOVERNO LULA
SINALIZA RUMO PREOCUPANTE

Data: 20/03/2003
Fonte: ISA- Insti tuto So cioambiental
Local: S~o Pa ulo – SP
Link: http //www.socjoambiental.orp/websíte in-
dex.cfm

Durante se minário re alizado na ter-
ça-feira (18/03) in titulado Re speito aos Di rei-
tos dos Po vos Indí genas o grande tema foi a 
adoção de proce dimentos bu rocraticos para
a ho mologaçao de Ter ras Indí genas não
previstos pelo já ex tenso pro cesso de mocra-
tico des sas áre as, o que con traria o pro gra-
ma de go verno do PT sobre o as sunto.

Promovido por di versas ONGs, or ganizações in -
dígenas e in digenistas, en tre as quais a Co ordenação
das Orga nizações Indí genas da Ama zônia Bra sileira
(Coiab), o Conselho Indíge na de Ro raima (CIR) e a
Associação Bra sileira de Antro pologia (ABA), o se mi-
nário, re alizado no Au ditório da Pro curadoria Ge ral da 
República, em Bra sília (DF). foi di vidido em qua tro pa -
inéis que in cluíam te mas como di reitos his toricos e
constitucionais xlos po vos in ciigenas, po litlca in dige-
nista e o Esta tuto do Po vos Indí genas. As discussões,
no en tanto, es tiveram fo cadas no pre ocupante rumo
que a po lítica in digenista do go verno Lula pode se-
guir, to mando-se como exem plo os pro cedimentos
que têm sido ado tados para a ho mologação de Ter ras
Indígenas (Is).

As TIs Ja camim (RR), Wa iWai (RR), Bad jonkôre
(PA), Bo queirão (RR), Cuiu-Cuiu (AM), Mos cow (RR)
e Mu riru (RR), en tre as 23 re ivindicadas ocr uma
campanha ini ciada por di versas ins tituições em ja nei-
ro des te ano, aguar dam apenas a as sinatura dos de -
cretos pelo pre sidente para se rem ho mologadas.

Entretanto pa receres do iní cio de fe vereiro da
subchefia para Assun tos Ju rídicos da Casa Ci vil so -
bre es sas áre as su gerem que o Con selho de De fesa
Nacional (CDN) – ór gão de Consulta do Pre sidente
da Re pública nos as suntos re lacionados com a so be-
rania na cional e a de fesa do es tado de mocrático -, e a 
Câmara de Re lações Exte riores e De fesa Na cional
(CREDEN) – ou tro ór gão de con sulta do pre sidente,
voltado à for mulação de po líticas, es tabelecimentos
de di retrizes e acom panhamentos de pro gramas re la-
cionados a po pulações in dígenas e di reitos hu mano,
integração fron teiriça, en tre ou tros – se jam con sulta-
dos a res peito da ho mologação des sas lIs.

Essas me didas, que não fa zem par te do pro ces-
so de de marcação das Ter ras Indí genas pre visto pelo
Decreto 1.775/96 e ex põem as ho mologações a con -
testações ex temporâneas, são de fendidas em ra zão
dos con flitos existentes em cada uma des sas áre as
entre ín dios e não-ín dios. No caso das lIs de Ro raima.
são ci tadas as “inú meras mani festacões” con trárias
às de marcacões das ter ras e cri ação de Unidades de
Conservaçao como lndi cadorespara acões ca utelo-
sas em re lação Qji omologação des sas áreas.
Põltttrus lo cais como o se nador Mo zarildo Ca valcante
(PFL/RR) há mu ito tem po re pudiam a de marcação de 
novas lIs em Ro raimã. Du rante dis curso no ple nário
do Se nado na se mana pas sada, Ca valcante, so licitou
que seja vo tada su api-oposta de emen da à cons titui-
ção que de termina que to das as de marcações de TIs
e Uni dades de Con servagão (UC5) se jam apre ciadas
oelo Con gresso Na cional.

Os pro cedimentos bu rocráticos su geridos pela
Casa Ci vil con trariam o pro grama de go verno de Lula,
que no ca derno te mático in titulado Com promisso com
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os Po vos Indígenas destacava, en tre ou tras di retrizes,
a cor reção de pro cessos de marcatórios e a “de sintru-
são de Tis ile oalmente ocu oadas por não-ín dios”

Dentro do atu al jogo po lítico con trário à de mar-
cação de Ter ras Indígenas em Ro raima, tam bém pre-
ocupa a fi liação do go vernador da quele Esta do, Fla -
marion Por tela (ex-PSL), ao PT, uma vez que há sus -
peitas en tre or ganizações in digenistas de que te nha
sido ne gociada em tro ca da não-ho mologação da TI
Raposa/Serra do Sol, como de nunciado por uma re -
portagem do jor nal Fo lha de 5. Pa ulo na edi ção de
quarta-feira (19/03).

MMA NO MEIO DO FOGO CRUZADO

Durante vi sita a Ro raima no iní cio des ta se mana
para ve rificar os pro blemas ca usados pelo in cêndio
que atin ge a re gião há vá rias se manas. ~ mi nistra do
Meio Ambi ente, Ma rina Sil va, re cebeu de li deranças
indígenas do cumento so licitando apo io para a ho mo-
logação da TI Ra posa/Serra do Sol e, de acor do com
nota do site do Con selho Indí gena de Ro raima (CIR),
afirmou que irá ana lisá-lo. Além dis so, a mi nistra es te-
ve re unida com par lamentares en volvidos com a te-
mática am biental nes ta ter ça-feira (18/03), pe dindo a
aprovação do projeto de lei com plementar que cria o
Fundo Ver de – des tina uma re serva do Fun do de Par-
ticipação dos Esta dos para aque les que abrigarem lIs 
e UCs -, no mo mento em tra mitação na Co missão de
Constituição e Jus tiça da Câ mara dos De putados. Se -
gundo ela, os re cursos se riam um es tímulo que evi ta-
ria si tuações como a de Ro raima.

Embora es teja dis posta a in corporar a trans ver-
salidade da ques tão so cioambiental no novo go verno,
resta sa ber se a pas ta que Ma rina Sil va ocu pa re úne
atualmente for ça po lítica su ficiente para apa ziguar o
fogo cru zado en volvendo a ques tão de Tis.

Cristiane Fon tes

DEPOENTES DIZEM À CPI QUE ONG
PREJUDICAM INTERESSES INDÍGENAS

Comissão par lamentar de in quérito que apu ra
irregularidades na atu ação de or ganizações não-go-
vernamentais ouve re presentantes de três as socia-
ções de ín dios de Ro raima

Os três de poentes que com pareceram on tem à
reunião da Co missão Par lamentar de Inqué rito (CPI)
que apu ra ir regularidades na atuação de Orga niza-
ções Não-Go vernamentais (ONG) de nunciaram a
existência de en tidades em Ro raima que, ape sar de
se apre sentarem como de fensoras dos in dígenas,
trabalham con tra seus in teresses. Eles afirmaram que 
a Igre ja Ca tólica e or ganizações in ternacionais es tão

por trás des sas en tidades, que im pedem o de senvol-
vimento dos ín dios da re gião.

A prin cipal en tidade acu sada pe los de poentes,
representantes de as sociações de ín dios de Ro raima,
é o Con selho Indí gena de Ro raima (CIR), que che gou
à re gião em 1970 para ca tequizar os po vos lo cais. O
diretor da So ciedade de De fesa dos Índi os Uni dos de
Roraima (SODIURR), ca cique Silvestre Le ocádio,
disse que a Igre ja bus ca, com o seu tra balho, isolar os 
índios da so ciedade. Para isso, acres centou, es sas
organizações, ge ralmente co mandadas por pa dres,
manipulam os ín dios para que ex pulsem agri cultores
das ter ras, pro movendo a que ima de pon tes e a der-
rubada de tor res de co municação.

– A FUNAI (Fun dação Na cional do Índio) e a
Igreja não que rem que o ín dio se de senvolva. O ín dio
quer ter seu car ro, quer se ves tir bem. Qu eremos po lí-
ticas pú blicas para o de senvolvimento, que remos
plantar. Hoje es tamos den tro da so ciedade e não há
mais como di vidir – afir mou Le ocádio.

O re presentante da Asso ciação Re gional Indí -
gena do Rio Kino Co tingo Mon te Ro raima (Ari kon),
Gilberto Ma cuxi, acusa o CIR de im pedir que os ín di-
os te nham aces so ao co nhecimento, para se apro vei-
tar de sua “ino cência”. Ele su geriu ain da que há in te-
resses in ternacionais por trás do dis curso da Igre ja,
que não be neficia as co munidades. Ele aler tou para o
risco de ha ver a ho mologação, pelo Go verno Fe deral,
da área in dígena Ra posa/Serra do Sol, que, na sua
opinião, vai le var a um gran de con flito na re gião.

– Não que remos ex pulsar nin guém. Qu eremos
a per manência das vi las e dos produtores de ar roz.
Não que remos mais pa dres, que em patam o de sen-
volvimento na nos sa área – dis se o ín dio Ma cuxi.

Segundo ele, as ações da Igre ja le varam os ín di-
os ia nomâmis, que es tão protegidos em uma gran de
reserva no es tado, a vi ver em si tuação de mi séria, pe -
dindo rou pas e vi ven do do lixo nas ci dades. Por ou tro
lado, Ma cuxi afir mou que, na área em que vive, os ín -
dios es tão cri ando gado e vão in clusive co locar pro -
dutos no mer cado.

Na opi nião do di retor da Ali ança de Inte gração e
Desenvolvimento das Co munidades Indígenas de
Roraima (ALICIDIR), Aní sio Pe drosa Lima, a de mar-
cação de ter ras e o iso lamento dos ín dios não re sol-
vem os pro blemas. Ele tam bém ci tou os ia nomâmis
como exem plo, pois, na sua opi nião, os ín dios dis-
põem de uma gran de área, com po tencial para fa zer
com que as co munidades pro gridam, mas o que se vê 
é o con trário.

– As di retrizes da Fu nai im pedem qual quer pos -
sibilidade de de senvolvimento sus tentável para as co -
munidades. Isso está er rado. O povo pre cisa de li ber-
dade para avan çar e ajudar no de senvolvimento eco -
nômico do País – de clarou à CPI.
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Os de poentes as sinalaram ain da que ONG que
dizem tra tar da sa úde dos ín dios re cebem re cursos
públicos, da Fun dação Na cional de Sa úde, mas se re -
cusam a pres tar aten dimento a al guns ín dios, em
uma ati tude dis criminatória.

TUXAUAS NÃO QUEREM A DEMARCAÇÃO DA
RAPOSA SERRA DO SOL EM ÁREA CONTÍNUA

Além de li deranças in dígenas li gadas a en tida-
des que re presentam co munidades com mais de cin -
co mil ín dios, tu xauas como Abel Bar bosa, da al deia
Flexal, onde vivem 450 ín dios, são con trários à de-
marcação da re serva Ra posa Ser ra do Sol, de for ma
contínua. Ele  es tava na 32ª Assem bléia dos tu xauas
de Ro raima, quan do ou viu o pre sidente da Fun dação
Nacional do Índio (FUNAI) Edu ardo Agui ar, pro meter
que a ho mologação será em área úni ca.

Barbosa, as sim como o pre sidente da So diurr,
tuxaua Sil vestre Le ocádio e o Pre sidente da Ali dicirr,
o tu xaua Aní sio Pe drosa, não con cordam com essa
posição do Go verno Fe deral. Pá gina 3

MANIFESTO INDÍGENA DE RORAIMA

Urgente
Srs. Mi nistros e de mais au toridades,
Nós aba ixo as sinados da SODIUR – So ciedade

de De fesa dos Índi os Uni dos de Ro raima, da ALIDIR
– Ali ança de De senvolvimento dos Índi os de Ro raima,
da ARIKOM – Asso ciação Re gional dos Índi os do Qu -
inô e do Mon te Ro raima, en tidades re gularmente
constituídas e le galmente re presentantes da ma ioria
esmagadora das co munidades in dígenas dos La vra-
dos (cam pos ge rais) e ser ras do Esta do de Ro raima
(72%), mais uma vez (como ou tras inú meras ve zes)
apresentamos ma nifesto das nos sas re ivindicações e 
a ver dade com re lação à área in dígena Ra posa-Serra
do Sol

Repetimos mais uma vez as au toridades que
defendemos a nos sa in tegridade, con forme pre ceitua
os in cisos I e III, do ar tigo 1º, da Cons tituição Fe deral,
bem como o in ciso III, do ar tigo 3º, da mes ma Cons ti-
tuição, pos to que es tamos in tegrados a so ciedade,
por isso de fendemos a ma nutenção dos Municípios
de Ui ramutã, Pa caraima, e No rinandia, bem como as
vilas pertencentes a es tes mu nicípios: Água Fria,
Socó, Vila Pe reira (Su rumu) e Mu tun.

Defendemos tam bém a pre sença do Exér cito
brasileiro em nos sas fron teiras, do qual fa zemos par-
te em qua se 42% (qua renta e dois por cen to) de seu
contingente na re gião ro raimense, res guardando a
Soberania Na cional do povo bra sileiro, para com isto

trazer me lhores con dições para as co munidades in dí-
genas. Con dições es tas como a edu cação, a sa úde,
acesso via es trada, o trans porte, e a se gurança, nas
áreas de fron teira do nos so es tado e do País, fa zendo
parte da so ciedade bra sileira.

Por isso, pe dimos às au toridades, a re tiradas
das ONG es trangeiras ou não das nos sas áreas in dí-
genas des te es tado.

Tal pe dido deve-se por mo tivos de ra dicalização
ou in suflação das co munidades in dígenas. E isto vem
acontecendo há mu itos anos, e que nin guém nun ca
denunciou, e que es tamos des de já pe dindo o mais
breve pos sível a re tirada de to dos os pa dres da nos sa
área in dígena Pa dre Jorge, Pa dre Ti ago, Pa dre Lí rio
Dom Apa recido, bem como de pes soas como o Zem,
estrangeiro do LNPA, o Ma xim, an tropólogo me xica-
no, o Mar tinho Alves Andra de Jú nior, Administrador
Regional da Fu nai, o Porfílio de Car valho, ex-fun cio-
nário da Fu nai, que vem atu ando na área São Mar -
cos, e sua Asses sora Da niele, que ge ram con flitos
entre ín dio e ín dios, e ín dios e não ín dios.

Chegamos a um mo mento crí tico, e que a de-
marcação em área úni ca não vai re solver os nos sos
problemas, ao contrário, vai pre judicar mu ito mais as
comunidades in dígenas e não in dígenas, e o pró prio
Estado de Ro raima, por que te mos quan tas áre as de -
marcadas aban donadas sem ne nhuma es trutura, por
isso que remos a área de marcada em área em blo co
ou ad ministrativa, para cada Tu xaua ad ministrando
sua pró pria área e sua co munidade,.

Temos área para todo o povo ro raimense e todo
povo bra sileiro, pre cisamos que o Esta do de Ro raima
tenha o de senvolvimento e o cres cimento eco nômico
para que o ín dio par ticipe como ci dadão co mum ou
qualquer.

Esperamos que a von tade da ma ioria dos ín dios
da re gião seja aten dida.

Se for aten dida, com fun damento no ar tigo 232,
da Cons tituição Fe deral, va mos in gressar em Ju ízo
para que os nos sos di reitos se jam re conhecidos pelo
Ministro da Jus tiça e pela Fu nai, que não os re conhe-
cem.

Município de Ui ramutã, Esta do de Ro raima no
dia 18 de fe vereiro de 2003.

Sociedade de De fesa dos Índi os Uni dos de Ro -
raima – SODIURR,  – Silvestre Le ocádio Sil va, Pre -
sidente.

Aliança de Inte gração Para o De senvolvimento
das Co munidades Indí genas de Ro raima –
ALIDCIRR, – Anísio Pe drosa Lima, Pre sidente.

Associação Re gionaI dos Índi os do Kinô e do
Monte Ro raima – ARIKOM,  – Gilberto Ma cuxi,
Presidente.
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A Ordem dos Advo gados do Bra sil (OAB), está
articulando um de bate so bre a ques tão in dígena/fun-
diária no es tado. A data do even to ain da não está de fi-
nida. A presidência da OAB está man tendo con tado
com o Mi nistério da Jus tiça e com to das as ins titui-
ções e en tidades in teressadas no as sunto para, só
então, de finir o ca lendário das dis cussões.

A idéia do pre sidente da en tidade, Antô nio One -
ildo, é con vidar um re presentante do Mi nistério da
Justiça para dis cutir com o Go verno do es tado, parla-
mentares, Igre ja, en tidades in dígenas, Organizações
Não- Go vernamentais (ONG), Fun dação Na cional do
Índio (FUNAI), ar rozeiros e de mais in teressados no
tema uma al ternativa con sensual para so lucionar o
problema.

Ele dis se que a ini ciativa de pro mover o de bate
surgiu por meio da pro vocação da so ciedade, que so -
licitou o en gajamento da OAB na bus ca de uma so lu-
ção para a ques tão in dígena/fundiária em Ro raima.
Afirmou en tender que a so lução para o pro blema não
deve se dar de for ma uni lateral ou im posta de cima
para ba ixo. “To dos os seg mentos en volvidos de vem
ser ou vidos”, disse.

Oneildo dis se re conhecer os di reitos dos ín dios
no que diz res peito à pos se da ter ra, mas é pre ciso re -
conhecer os di reitos dos não ín dios, como é o caso da 
população do Mu nicípio de Pa caraima, que pas sou
aproximadamente um mês so frendo com a fal ta de
água, de vido a pro ibição por lí deres in dígenas para
que fos se re tirada água do iga rapé Samã. “Lá em Pa -
caraima tem uma po pulação que deve ser ou vida, que 
tem di reito e que deve ser con siderada”, fri sou.

Antônio One ildo la menta a ra dicalização das po -
sições e pre ga a ne cessidade de diá logo en tre as par-
tes en volvidas. Dis se que to dos os seg mentos in te-
ressados na re solução des sa ques tão de vem sen tar à 
mesa e es tabelecer uma con versa fran ca, que re sulte
numa sa ída con sensual para a si tuação, que ele con -
sidera já ter che gado ao li mite do ace itável.

“É pre ciso con siderar a ne cessidade de sub sis-
tência do ou tro lado. Às ve zes a im pressão que se tem 
é que uma das par tes acredita que a so lução do pro -
blema está na ani quilação do ou tro lado. E não é por
aí,” sa lienta. Diz ser ne cessário discutir questões
como to lerância, ética, pre conceito, bra silidade e o di -
reito à con vivência harmônica. “Tudo isso tem que ser
considerado e de batido”.

LULA PEDE AM PLO DEBATE
SOBRE QUES TÃO FUN DIÁRIA

A ques tão fun diária tam bém fez par te da con-
versa com o Pre sidente. Lula da Sil va pe diu ao novo

“companheiro” a re alização de am plo de bate na bus -
ca do con senso en tre as par tes in teressadas. Fla ma-
rion Por tela lem brou sua po sição de de fensor da de -
marcação das áre as in dígenas, des de que com patibi-
lizados os in teresses de ín dios e não ín dios.

Em sin tonia com a idéia do Pre sidente, o Go ver-
nador dis se que a pro posta de seu Go verno é que to -
dos sen tem à mes ma mesa para de bater a questão
com ma turidade e res ponsabilidade. “Eu dis se ao
Presidente que po demos cons truir este qua dro en-
quanto so ciedade or ganizada e va mos bus car o en -
tendimento”.

Flamarion anun ciou que tão logo o Mi nistro da
Justiça se de sobrigue da so brecarga de corrente do
conflito no Ori ente Mé dio, Már cio Tho maz Bas tos virá
a Ro raima ou vir os di ferentes seg mentos.

A par tir daí, cons truir um gru po de tra balho para
coordenar o de bate. “Isso per mitirá a nos sa so cieda-
de vi ver em paz e har monia, e con centraremos nos sa
energia em fa tos po sitivos como a con solidação da
nossa eco nomia e o bem-es tar so cial”, fri sou.

LEVIANA – O Go vernador clas sificou de le viana
a co locação do Bis po Gi anfranco Mas serdotti – pre si-
dente do Con selho lndi genista Mis sionário (CIMI). O
religioso dis se à Folha de S.Pa ulo da exis tência de
“suspeita” de que sua fi liação ao PT pos sa ter sido
moeda de tro ca para evi tar a de marcação da re serva
Raposa/Serra do Sol.

“Temos com promisso de dis cutir essa ques tão,
mas não se tra ta de mo eda de tro ca. To dos de vere-
mos sen tar à mes ma mesa. Vou con vidar o Cimi e o
CIR para par ticiparem dos de bates, cada um co locan-
do o que pen sa, mas, ou vindo aque les que não con -
cordam com suas idéi as. De fendo o con vívio com o
princípio do con traditório, sempre pen sando no Esta -
do de Ro raima como pri oridade.”

BOM DIA,

O Esta do de Ro raima tem in dústria in cipiente,
agricultura ul trapassada – qua se de sub sistência – e
comércio anê mico. Re sultado des sa fra gilidade eco -
nômica, qua se 80% das re ceitas go verno lo cal são
fruto de re passes de di nheiro da União Fe deral; seja
para pa gar o pessoal do ex-Ter ritório Fe deral, na for -
ma de trans ferência cons titucional (FPE, Fun def e ou -
tros) e ain da atra vés de emendas ao or çamento fe itas
por par lamentares fe derais.

Além da de pendência crô nica no pla no or ça-
mentário, Ro raima está na fa ixa de fron teira (suas ter -
ras es tão sob a ju risdição do Incra) e mais de 50% de
seu ter ritório fo ram trans formados em áreas in díge-
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nas ou de pre servação am biental. Esse conjunto de
circunstâncias tor na Ro raima in governável sem a aju -
da do Go verno Fe deral, seja pela ca rência de di nheiro
próprio ou di ante da ne cessidade de me didas ins titu-
cionais para re mover os obs táculos que im pedem o
desenvolvimento.

Sem qual quer dú vida, es sas co isas pe saram
muito na de cisão do Go vernador Fla marion Por tela
(PSL) de ace itar o con vite para fi liar-se ao PT.No pla -
no pes soal, Por tela está go vernador, mas an tes de
tudo é fun cionário pú blico; pertence, por tanto, a uma
categoria que sem pre nu triu enor me sim patia pe las
teses pro gramáticas do Par tido dos Trabalhadores.
Como nor destino po bre do in terior ce arense, o go ver-
nador adotou po líticas de in clusão so cial mu ito pa re-
cidas com aque las de fendidas pelo PT, des de que as -
sumiu o go verno.

A de monstração de sim patia do go vernador ro -
raimense com o PT re cebeu tra tamento re cíproco das 
direções lo cal e na cional pe tistas. Ain da no co meço
dos en tendimentos e for mação de ali anças para as
eleições de 2002, o PT in clinou-se de cididamente na
direção da can didatura de Por tela ao go verno es tadu-
al e isso foi ex plicitado, sem meio ter mo, pe los di ri-
gentes na cionais e lo cais do par tido.

Quem co nhece esta his tória não foi pego de sur-
presa com a fi liação do go vernador do es tado ao PT.
É o re sultado de um pro cesso po lítico na tural e ama -
durecido que du rou quase um ano.

REAÇÃO 1

Durante sé culos a igreja ca tólica agiu como es -
tado/governo, em vá rios pa íses e re giões do mun do,
inclusive no Bra sil. De vido à iden tidade de im portan-
tes seg mentos po pulares ca tólicos com o PT, vá rios
dirigentes da quela igre ja ima ginam que a ele ição de
Lula da Sil va para a pre sidência significa que o Bra sil
deixou de ser uma Re pública la ica para ado tar uma
religião ofi cial no país, como já acon teceu an terior-
mente.

REAÇÃO 2

Vários bis pos exi gem, em de clarações pú blicas,
que o go verno ado te me didas que es tão no ideá rio da 
igreja ca tólica. Até ago ra, sem su cesso, co meçam a
criticar aber tamente o go verno Lula da Sil va. São ma -
nifestações que vão do Pro grama Fome Zero ao pro -
blema in dí gena, principalmente quan do se tra ta de
demarcação de áre as in dígenas per to de fron teiras
internacionais do país.

REAÇÃO 3

O jor nal Folha de S. Pa ulo, que cir culou on tem,
traz uma ma téria com o pre sidente do Con selho Indi -
genista Mis sionário (li gado à igre ja ca tólica), bispo Gi -

anfranco Mas serdotti. Ele diz que há “sus peitas” de
que a fi liação do go vernador Fla marion Por tela ao PT
tenha servido como mo eda de tro ca a não de marca-
ção da re serva in dígena Ra posa/Serra do Sol, em
área con tínua. É es tranha a acu sação e dá von tade
de sa ber por que o bis po, que não co nhece a re alida-
de de Ro raima, fi cou tão ir ritado com a fi liação do go -
vernador ao PT.

RECEIO

É vi sível a fal ta de in teresse de al guns de puta-
dos pe las sessões da Assembleia Le gislativa. Ontem
eram mais de nove e meia da ma nhã e ape nas 13 par-
lamentares es tavam pre sentes em ple nário. Parcela
da ban cada já pres tou aten ção ao com portamento
dos co legas e re ceita que a po pulação não con siga
separar o joio do trigo.

No Caso es pecífico de ter ra in dígena, está ela
sujeita ás me suras res trições de ocu pação e uti liza-
ção que de correrei;, dos diplomas le gais, pelo que a
“posse per manente” e o “usu fruto ex clusivo das ri que-
zas do solo, dos rios e dos la gos”, existentes em tais
áreas, es tão su jeitas às mes mas  li mitações.

5. DECISÃO

Diante do ex posto, nos ter mos do De creto nº
1.775/96 e com base nos do cumentos acos tados aos
processos epi grafados:

a) jul go im procedentes, nos ter mos
acima, as con testações ofe recidas;

b) as sino o pra zo de cen to e vin te dias 
aos in teressados para se ha bilitarem a
eventuais in denizações por ben feitorias, re-
alizadas de boa-fé, a se rem apuradas em
procedimento es pecifico;

c) de termino à FUNAI o re fazimento
das li nhas di visórias sul, les te e oes te da
área de limitada, com o ob jetivo de ex cluir da 
mesma as pro priedades pri vadas ti tuladas
pelo INCRA a par tir de 1982, bem como, a
“Fazenda Gu anabara”, per tencente a New-
ton Ta vares, ob servando, quan to às pri mei-
ras, em prin cípio, a li nha di visória ex plicitada
no la udo por ela ela borado em 1981;

d) de termino, igual mente, na li nha da
decisão do Su premo Tri bunal Fe deral e em
consonância ao adotado pe los la udo da
FUNAI de 1981 e 1993 em re lação à sede
do mu nicípio de Nor mandia, a ex clusão, da
área de limitada, da sede mu nicipal do re-
cém cri ado mu nicípio de Ui ramutã, bem as -
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sim das vi las existentes como Su rumu,
Água Fria, Socó e Mu tum. De verá, na exe-
cução des te item, ser ob servado, o quan to
possível, a de limitação em di visas na turais;

e) de termino, por fim, a ex clusão da
fruição in dígena ex clusiva so bre as vias pú -
blicas e res pectivas fa ixas de do mínio pú bli-
co, que exis tem na área in dígena.

Refeita a de limitação, com a ela boração de
nova plan ta de iden tificação, obe decida os pa râme-
tros ex plicitados nes ta de cisão, vol tem os au tos ao
Ministro da Jus tiça para a edi ção da com petente
portaria de de claratória de iden tificação.

Nelson A. Jo bim

O SR. PRESIDENTE (Eu rípedes Ca margo) –
O Se nador Mo zarildo Ca valcanti será aten dido na
forma do Re gimento Inter no.

Concedo a pa lavra ao Se nador Alo izio Mer ca-
dante. S. Exª dis põe de vinte mi nutos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, SERÁ PUBLICADO OPORTUNA- 
MENTE.

Durante o dis curso do Sr. Alo izio Mer -
cadante, o Sr. Eu ripedes Ca margo, de ixa a
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. Edu ardo Si queira Cam pos, 2º Vice-Pre si-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra ao no bre Se nador Edu ardo
Suplicy, por ces são do Se nador Amir Lan do. (Pa usa.)

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Mão San ta,
do PMDB do Pi auí. S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nuncia o
seguinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Se nador Edu ardo Si queira Cam pos, do PSDB
de To cantins, Srªs e Srs. Se nadores – e di rijo-me tam -
bém às bra sileiras e aos bra sileiros, já que esta ses -
são é trans mitida pela TV Se nado, quis Deus que me
antecedesse nes ta tri buna o Lí der do Go verno, e na
sua ora tória, com mu ito con teúdo, S. Exª re lembrou a
grandeza do Nor deste e se cur vou ao ma ior e mais
competente Mi nistro de Pla nejamento que o País
teve, João Pa ulo dos Reis Vel loso, que, du rante dez
anos, foi a luz do go verno mi litar. Ho mem que nas ceu
na mi nha ci dade, Par naíba, Pi auí, e foi, re pito, du ran-
te dez anos, a luz do re gime mi litar, fez o pri meiro e o
segundo PNDs, pla nos que trou xeram gran de de sen-
volvimento para o País. Mais ain da: deu exem plo das

virtudes do ho mem do Pi auí: ne nhuma in dignidade,
nenhuma imo ralidade e ne nhuma cor rupção – virtu-
des do ho mem do Pi auí.

Então, na con dição de Se nador da Re pública, na
elevada mis são de re presentar o querido e gran dioso
Estado do Pi auí, vejo meu âni mo re dobrado por es tar
ao lado das mais le gítimas li deranças des te País. So-
mos po líticos, sim, para cons truir um Bra sil me lhor para
todos nós, para fa zer des ta Na ção uma ter ra jus ta, onde
o povo bra sileiro pos sa vi ver fe liz, exer citando li vremen-
te a ci dadania e ten do a seu lado os Po deres constituí-
dos do Esta do em cons tante vi gília para o apri mora-
mento e a le gitimação das ati vidades do se tor pú blico.
Estaremos to dos aten tos aos in teresses per manentes
na so ciedade na cional. O Bra sil in teiro está ob servando
passo a pas so o Con gresso Na cional. É im perioso, por -
tanto, que a ati vidade po lítica seja ago ra exer citada com 
muito ma ior efi ciência.

A po pulação bra sileira mos tra-se in quieta com a 
classe po lítica. Va mos aten der aos seus re clamos.
Façamos uma ver dadeira re volução por meio da mu -
dança dos cos tumes e das ati tudes. So mos nós os
políticos que aper feiçoamos o mun do, em bora o fa ça-
mos de tal for ma que nin guém dê con ta des se fato.
Não te nho ne nhuma dú vida de que esta Casa, abri -
lhantada por tão ilus tres fi guras da vida pú blica na cio-
nal, será, nes sa nova fase de nos sa his tória, vanguar-
deira da éti ca e dos cos tumes po líticos, pri mando na
defesa in transigente da de mocracia e se apri morando
num com bate in cansável por um Bra sil de senvolvido,
livre e jus to.

Ajudamos a ele ger um Go verno que trou xe es -
perança e le vantou a ban deira de re formas. O Brasil
disse não à in justiça so cial.

Irrepreensível na dis posição de de fender as re for-
mas, o Go verno de Lula deve, po rém, de dicar-se, an tes
de mais nada, à sua mis são pre cípua de ge rir este País.
O Go verno deve go vernar. As di ficuldades que vem en -
frentando, in clusive em suas re lações co nosco, re pre-
sentantes do povo, pren dem-se, em gran de par te, à len-
tidão com que está en caminhando as de cisões do
dia-a-dia, que mar cam uma ad ministração.

Devemos abrir um cré dito de con fiança a este
Governo, como es tamos fa zendo. O Presidente as su-
miu suas fun ções com o res paldo de es magadora
maioria de bra sileiros e vem mos trando, des de en tão,
respeito às pro messas de cam panha, sen sibilidade
para as le gítimas as pirações po pulares e de sejo de
construir uma am pla base po lítico-partidária den tro
de uma vi são de mocrática do exer cício do po der.

Reconhecemos tudo isso. Nem por isso de ve-
mos abrir mão do que é uma das prin cipais com pe-
tências do Po der Le gislativo: o de ver, mais do que o
direito, de co brar me didas ad ministrativas e fis calizar
sua exe cução. De sejamos para o País ra pidez na to -
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mada de de cisões, efi ciência ge rencial e ação pron ta
em fa vor do pa trimônio pú blico. Te nho certeza de que
o Go verno Lula sa berá agir des sa ma neira.

Carrego a ban deira do nor destino e do bra sileiro
insatisfeito com as gran des in justiças so ciais des ta
Nação. Mas, an tes de mais nada, des fraldo a ban dei-
ra dos que pro curam so luções para in justiças gri tan-
tes. Ao lon go de toda mi nha vida, venho con centran-
do es forços para di minuir os maus-tra tos a que tan tos
irmãos ain da são sub metidos.

Pertenço a uma ge ração mar cada pela luta por
um Bra sil so cialmente mais li vre e de mocrático, onde
poucos não te nham tan to, em de trimento de mu itos
que nada pos suem. Assumo o com promisso de pe le-
jar con tra essa re alidade ina ceitável.

O Nor deste não é uma ter ra de “co itadinhos”. É
uma re gião de imen so po tencial, com mais re cursos
naturais do que se di vulga ha bitualmente e com uma
população tão tra balhadora quan to ca paz. Não se
deve tra tá-lo como quem está pe dindo. O Nor deste de 
nada mais pre cisa se não de um tra tamento equâ ni-
me.

Somos 30% da po pulação do País. Não re cebe-
mos nun ca mais de 10% dos in vestimentos. Qu ase
sempre, todo ano, 8%, 9%, 10%, com sor te 11% ou
12%. So mos 30% da po pulação bra sileira. Isto am plia
a dis tância que nos se para do res to do País. Esse fos -
so cru el e in justo não pode apro fundar-se ain da mais,
sob pena de se co locar em ris co a uni dade na cional.

Lembro ao Pre sidente Lula o que está es crito no 
Livro de Deus: “Ma teus, primeiro os teus”. O Nor deste
é do Pre sidente Lula e nos so. Viva o Bra sil! E o Nor -
deste, aqui mesmo o Pi auí, que re presenta os me lho-
res mo mentos de gran deza na in dependência, na Re -
pública e na in teligência de sua gen te, tão bem re co-
nhecida, há pou co, pelo Lí der do Go verno, Se nador
Aloizio Mer cadante, na pessoa de João Pa ulo dos
Reis Ve loso.

Do Pi auí, res salto, talvez, aque le que nin guém
excedeu, Pe trônio Por tella, que, com mu ita sa bedoria
e sem tru culência, foi um dos ar tífices da re democra-
tização des te País e, mu ito re centemente, o Se nador
Freitas Neto, cu jos tra balhos me pre miaram e os qua -
is con sulto so bre as pro blemáticas do Pi auí e do Nor -
deste.

Do Nor deste, te mos aqui, da Ba hia, dois ex-Go -
vernadores, Cé sar Bor ges, que go vernou co migo, à
minha épo ca, e Anto nio Car los Ma galhães, que fez da 
Bahia um país, e o ex-Mi nistro Ro dolpho Tou rinho; do
Maranhão, to dos os três re presentantes do Esta do
aqui fo ram Go vernadores, os Se nadores João Alber -
to Sou za, Ro seana Sar ney e Edi son Lo bão, e ainda
contamos com o Sr. Pre sidente des ta Casa, o gran de
e ge neroso Pre sidente José Sar ney; de Per nambuco,
Marco Ma ciel, que exerceu até a Pre sidência da Re -

pública e go vernou o Esta do, o Se nador José Jor ge,
Ministro, e o Se nador Sér gio Gu erra; do Ce ará, Re gi-
naldo Du arte, Pa trícia Sa boya Go mes e Tasso Je reis-
sati, que go vernou o Estado por três ve zes; da Pa raí-
ba, José Ma ranhão, ex-Go vernador, Efra im Mo raes,
ex-Presidente da Câ mara, e Ney Su assuna, ex-Minis-
tro; do Pi auí, aqui es tamos, con tinuando uma tra di-
ção, de Pe trônio Por tella e Fre itas Neto, jun to com
Alberto Sil va, ex-Governador, e He ráclito For tes,
grande Lí der do PFL; do Rio Gran de do Nor te, Fer-
nando Be zerra, ex-Mi nistro, Ga ribaldi Alves Fi lho e
José Agri pino, ex-Go vernadores; de Alagoas, a en-
cantadora e bra va He loísa He lena, Re nan Ca lheiros,
ex-Ministro, e Te otônio Vi lela Fi lho – a ár vore boa dá
bons fru tos –, fi lho do gran de lí der que foi seu pai, do
nosso Par tido e da re democratização; de Sergipe,
Renildo San tana, Almeida Lima e Anto nio Car los Va -
ladares.

Constituímos a equi pe do Nor deste, que vai dar
as mãos – sem dú vida al guma, os exem plos dos que
nos an tecederam não se rão em vão –, e va mos, jun -
tos, aju dar o Presidente Lula a aca bar com o ma ior
drama des te País, a de sigualdade so cial. Esta, sim, é
a gran de in justiça do Bra sil!

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra ao eminente Se nador Le o-
nel Pa van, do PSDB de San ta Ca tarina, que dis porá
do tem po res tante até o fi nal desta ses são.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, ve nho a esta tri bu-
na para fa lar, mais uma vez, so bre o pro grama Fome
Zero, para lem brar um ar tigo que es crevi, há cerca de
dois ou três me ses, para ler a par te de um ar tigo da
revista Veja publicado há três se manas e tam bém
para lem brar o que esse pro jeto po derá ca usar no
Brasil se não hou ver um pla nejamento rá pido e sé rio.

Eu di zia, no meu ar tigo, bem an tes de as sumir o
Senado, no iní cio de ja neiro, que o pro grama Fome
Zero era um pro jeto va zio, que não ha via como de sas-
sociar as re giões Norte e Nor deste do con texto na cio-
nal, com sua po tencialidade tu rística e cul tural, as sim
como é ine gável a contribuição in dustrial e eco nômi-
ca do Su deste e do Sul para o de senvolvimento do
País.

Dentro des te con texto de in tegração na cional é
que te nho de fendido o aper feiçoamento do pro grama
de er radicação da fome no Bra sil, o chamado Fome
Zero, para que não se trans forme em um pro jeto me -
ramente exis tencialista e tran sitório.

A nova e ab soluta pri oridade da Admi nistração
Federal, esse pro jeto, sob a ba tuta do Pre sidente Lula 
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da Sil va, ne cessita, ur gentemente, de con teúdo.
Assim como está pos to, trata-se de um pro jeto va zio.

Sou so lidário à po sição do bis po de Du que de
Caxias, no Rio de Ja neiro, Dom Ma uro Mo relli, res pei-
tado lí der brasileiro no ter reno do apo io so cial às pes -
soas de ba ixa ren da, que de clarou, em rede na cional,
que não adi anta so mente dis tribuir co mida, mas é
preciso pro mover ações de in tegração so cial e de ci -
dadania en tre os ex cluídos, para que te nham aces so
a con dições bá sicas de sa neamento, sa úde e edu ca-
ção. O com plemento deve ir sob a for ma de tre ina-
mento e en caminhamento de mão-de-obra. A úni ca
forma de aca bar de finitivamente com a fome é es ta-
belecer po lítica sé ria e efe tiva de apo io à pe quena,
média e gran de em presa em to dos os se tores, para
gerar em pregos, ren da e po der de com pra. Progra-
mas emer genciais de vem existir, sim, mas re vestidos
de con teúdo e di recionamento.

Setores lú cidos da im prensa na cional tam bém
têm de fendido o aper feiçoamento do atu al pro jeto go -
vernamental. A re vista Veja de 15 de ja neiro de 2003
registra, nas pá ginas 28 e 29 de sua re portagem prin -
cipal: “A ver dade é esta: o Fome Zero, como meta, é
impecável e me rece apla usos. Como pro jeto prá tico,
não pas sa de uma con fusão de ama dores.” Quem diz
isso é a re vista Veja. Re pito: “Como meta, o Pro jeto
Fome Zero é im pecável e me rece apla usos. Como
projeto prá tico, não pas sa de uma con fusão de ama-
dores”.

Os po bres de todo o Bra sil me recem mais res -
peito. Ne cessitam de um pro grama que não só dê pe i-
xe como ali mento do dia, mas en sine a pes car para
que se ali mentem a vida in teira.

Esse foi um ar tigo que fiz em ja neiro. De pois, le -
mos um ar tigo da re vista Veja que diz que “o pro gra-
ma de com bate à fome fez o Se nado cha mar o Mi nis-
tro para dar ex plicações, já teve con ta se creta, mas
resultado que é bom...” E as sim por di ante.

A re vista con tinua:

Brasília se ha bituou a his tórias en vol-
vendo au toridades, che ques e con tas se cre-
tas. A no vidade nes se cam po é um epi sódio
protagonizado pelo Mi nistro José Gra ziano,
o ho mem es colhido por Lula para to car o
programa Fome Zero. No fim de ja neiro,
Graziano re cebeu um che que no va lor de
R$50 mil das mãos da mo delo Gi sele Bünd -
chen. O di nheiro foi en tregue como do ação
ao prin cipal pro grama so cial da ad ministra-
ção Lula. Em vez de de positar o di nheiro
imediatamente, Gra ziano man teve o do cu-

mento sob sua guar da du rante mais de qua -
renta dias. Só efe tuou o de pósito na se mana
passada [o ar tigo é de três se manas atrás]
em con ta cor rente aber ta em nome do pro -
grama. O Mi nistro tra tou de ex plicar, quando
sentiu o pro blema, que a con ta já ha via sido 
aberta, mas o nú mero não ti nha sido di vul-
gado. Ou seja, ha via uma con ta, mas ela era 
secreta.

No lan çamento do Fome Zero, Lula
disse que quem tem fome tem pres sa. Pa re-
ce que a pes soa que ele es colheu para to-
car o pro grama não tem pres sa al guma. De -
pois de vá rias tra palhadas, Gra ziano foi cha -
mado pelo Se nado para dar ex plicações, e a 
cúpula pe tista já fala em de missão do Mi nis-
tro. [Isso tudo acon teceu três se manas
atrás, se gundo ar tigo da re vista Veja. Faço
questão de lem brar aos que es tão me ou-
vindo que isso já está um pou co atra sado.]
Dizem que o Mi nistro se ria substituído por
alguém com mais or ganização e mais ra pi-
dez, [por que o Lula dis se que “quem tem
fome, tem pres sa”].

Uma even tual tro ca de co mando no
Fome Zero po deria re solver a fra queza ge-
rencial do pro grama. Mas exis tem ou tras
duas ques tões con ceituais gra ves que vêm
sendo de ixadas de lado. A pri meira diz res -
peito à ex tensão do pro grama. O Go verno
insiste em fa lar que são 44 mi lhões as pes -
soas que pre cisam de re forço ali mentar. Por
alguma ra zão inex plicável, o Go verno re jeita
os es tudos mais sé rios fe itos so bre o as sun-
to, como o da Orga nização Mun dial de Sa ú-
de, cujo cri tério apon ta para no má ximo 7
milhões de pes soas com al gum grau de
desnutrição. A ou tra ques tão é de foco. O
Fome Zero foi cri ado para su ceder o pro gra-
ma so cial de Fer nando Hen rique Car doso.
Lula re cebeu a mais bem mon tada es trutura
social já vis ta no País. [Vou re petir. A re vista
Veja, tan tas e tan tas ve zes ci tada pelo PT
nos anos que an tecederam o atu al Go verno
– uma re vista que nós, ho mens pú blicos,
certamente le mos, além de nos es pelhar-
mos em seus ar tigos –, pu blicou que “Lula
recebeu a mais bem mon tada es trutura so -
cial já vis ta no País”.] Além de do brar o gas-
to em pro gramas de as sistência so cial, Fer -
nando Hen rique Car doso con seguiu me lho-
rar a qua lidade das des pesas nas áre as de
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educação, sa úde e re forma agrá ria. O gran -
de fe ito foi na cionalizar uma idéia que vi go-
rava em al guns Esta dos e Mu nicípios: o car -
tão mag nético. Com ele em mãos, as fa míli-
as ca rentes sa cam o be nefício di retamente
no ban co, sem in termediação po lítica. Isso
serviu como um es cudo con tra o as sistenci-
alismo e a cor rupção. Tais ações con sumi-
ram R$30 bi lhões do Orça mento [mon tante
significativo e in contestável até pela Opo si-
ção].

Para com plementar, a pri meira-dama
Ruth Car doso to cava o Co munidade So lidá-
ria, que ar ticulava os tra balhos so ciais em
vários Mi nistérios. Para am pliar o Orça men-
to na área so cial, o Go verno or ganizou par -
cerias com em presas e ins tituições da so ci-
edade ci vil. Mu itos es pecialistas en tendem
que o pro grama até po deria ser apri morado,
mas mo dificá-lo completamente é ape nas
um ca pricho ide ológico. [É evi dente que o
projeto exis tia e ain da exis te, mas apenas
estão dando ou tra roupagem a tudo o que já 
era fe ito, com efi ciência e trans parência, no
Governo de Fer nando Hen rique Car doso.]
De qual quer for ma, es perava-se que o
Fome Zero fos se su plantá-lo nas vir tudes e
inovasse para aca bar com os de feitos en-
contrados. Não foi o que acon teceu. Aliás,
não acon teceu nada. Des de que Gra ziano
começou a tra balhar, ele se con centrou na
agitação, como a cena do oba-oba do che-
que de Gi sele. E, quan to mais o Mi nistro
fala, mais fica cla ro que o Fome Zero pode
está per dendo con tornos de pro grama pe re-
ne e ga nhando ar de cam panha de mo bili-
zação po pular. Em mais de uma oca sião,
Graziano bom bardeou a idéia de dis tribuir
dinheiro ape nas. Se ria, sem dú vida, a for ma
mais rá pida de fa zer a co mida che gar ao
prato dos des validos. Em vez dis so, Gra zia-
no pre fere o mé todo an tigo do trans porte fí -
sico dos ali mentos. Na se mana pas sada [há
quatro se manas], o Mi nistro es teve em um
encontro com pre feitos para de fender um
sistema de dis tribuição de ces tas bá sicas e
levou o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va
até a fá brica da Mer cedes-Benz, onde Lula
recebeu um ca minhão da di reção da em pre-
sa para dis tribuir ali mentos. [Ago ra, o Lí der
do Go verno nos co munica que re ceberam
mais dois ca minhões.] Essa com binação de

cestas e ca minhões au menta o cus to de ali -
mentação dos po bres e atra sa a dis tribui-
ção. Além dis so, Gra ziano tem de monstrado
apego exa gerado ao pro grama de do ações.
Ora, con tribuições eventuais não sus tentam
programas pe renes de er radicação da fome.
É fun damental que o di nheiro pú blico seja a
base do pro jeto. Exatamente como fez Fer -
nando Hen rique Car doso. [Faço ques tão de
registrar: “Exa tamente como fez Fer nando
Henrique Car doso”.] Fal ta a Gra ziano e ao
PT hu mildade para re conhecer que ad ver-
sários po líticos po dem fa zer bom tra balho
no cam po so cial. E so bra ar rogância para
insistir em re inventar o que já deu cer to.

Digo isso, Sr. Pre sidente, por que está aqui. Às
vezes, al guns Se nadores ocu pam a tri buna, can tam
em ver so e pro sa, fa lam que são au tores, não re co-
nhecem o pro jeto pas sado, cri ticam o Go verno pas-
sado, ig norando todo o tra balho re alizado pelo Go-
verno Fer nando Hen rique Car doso e pelo PSDB.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, le vantei o
assunto por que a falta de pla nejamento, a fal ta de
transparência nes ses projetos, de como en caminhar
os pro dutos do ados e como apli car o di nheiro do ado,
pode le var o povo, os mi lhões de ele itores que vo ta-
ram em Luiz Iná cio Lula da Sil va, acreditando que ha -
veria uma mu dança já no pri meiro mo mento  e o pro -
grama Fome Zero é uma es perança mu ito gran de , a
uma frus tração enor me.

Existem pes soas, en tidades des conhecidas
promovendo even tos, re colhendo di nheiro e do nati-
vos por todo o Bra sil, Sr. Presidente. Não sei se isso
ocorre na ci dade de V. Exª, mas, em vá rias ci dades, é
muito co mum ha ver um programa, uma no ite de fes ta,
um jan tar, etc., a fim de ar recadar fun dos para o pro -
grama Fome Zero. Nis so pode já es tar ha vendo des -
vio de re cursos e de fi nalidade do pro jeto. Tra go es ses
dois ar tigos e essa ques tão para aler tar o Pre sidente
da Re pública. Esta mos torcendo por esse pro jeto,
para que o Bra sil avan ce, para que o Bra sil con tinue a
progredir como pro grediu no Go verno Fer nando Hen -
rique Car doso. Alertamos o Go verno para que tome
providências e man de le vantar as in formações, uma
vez que exis tem cam panhas pelo Bra sil afo ra na bus -
ca de re cursos, com jan tares a R$50, R$100, com do -
nativos e ali mentação sen do so licitados como entra-
da em clu bes, di zendo-se que a ar recadação será do -
ada ao Pro grama Fome Zero. Mas não exis te pro jeto
concreto, am plo, trans parente. Não exis te con ta ban -
cária e nem al guém para re ceber a ali mentação.
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Aliás, ain da não se sa bem quan tos fa mintos exis tem
no Bra sil, no Nordeste, no Nor te, no Su deste. Aliás,
não sei se já fo ram para o Sul do Bra sil, onde tam bém
tem gen te que pas sa fome. Te mos também pro ble-
mas sé rios dos sem-ter ra, dos sem-teto, dos sem-co -
mida e sem-tan tas-outras-coisas. Ain da não foi fe ito
um le vantamento sé rio, con creto, para que não haja
desvios de re cursos.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Le onel
Pavan, concede-me V. Exª um apar te?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Con ce-
do o apar te ao Se nador Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Le onel
Pavan, o ma ior ad ministrador co nhecido é Jack
Welch, da Ge neral Ele tric. Ele é tão re conhecido que
o Bill Clin ton o con vidava para jo gar tê nis e tro car su -
gestões so bre como ad ministrar os Esta dos Uni dos.
Em seus li vros, ele diz que era gran de por que manda-
va seus ad ministradores em todo o mun do para ver e
imitar o que ha via de bom. Ele dis se que esse ne gócio
de in ventar era para Eins tein, o que é raro. Assim, ele
buscava as in formações. Dou o tes temunho. Fui pre -
feitinho quan do o Pre sidente José Sar ney, quan do o
Itamar e quan do o Col lor fo ram Pre sidentes. Tive ex -
periência por que fui Pre feito e pos so di zer que não
existe nes te País um pro grama me lhor con tra a fome
do que o pro grama do le ite do Pre sidente Sar ney.
Está aqui o Au gustinho ao meu lado, que é mé dico e
prático e sabe que o le ite é o me lhor ali mento que
existe. Não há ou tro. O Pre sidente José Sar ney nem
imaginou – como dis se o Pa dre Anto nio Vi eira, que
passou pelo Ma ranhão: “o bem nunca vem só, sem -
pre ar rasta ou tro” – que o pro grama do le ite foi mais
importante ain da do que o le ite que che gava aos ne -
cessitados pelo fato de ter ex pandido a ba cia le iteira e 
fixado o ho mem no campo. O ho mem ti nha a sua va -
quinha por que o Go verno com prava o seu le ite.
Então, evi tou essa mi gração lou ca que hoje está ocor -
rendo para os cen tros ur banos e acar retando a alta
criminalidade. Deve-se, pois, co piar os pro gramas. O
Graziano pre cisa con versar com o Pre sidente José
Sarney so bre como fun cionou o seu pro grama, por -
que fun cionou bem. Eu era Pre feito de Par naíba e de -
pois in ventei um programa cha mado Sopa na Mão.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Se nador Mão San ta, a Mesa tem o de ver de in -
terrompê-lo ape nas para pror rogar a ses são por mais
cinco mi nutos, a fim de que V. Exª possa ter minar o
seu apar te e de que o Se nador Le onel Pa van possa
concluir seu pro nunciamento.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Eu mes mo fiz
esse pro grama, que exis te e é co piado. Qu ando fui
Governador do Esta do do Pi auí, ao lado do Pa lácio
havia uma guarda, que foi re tirada pela mi nha es po-
sa, que era do ser viço so cial – eram 200 po liciais –,
para fa zer o pri meiro res taurante Sopa na Mão. Foi de
lá que o Co vas imitou; lá que o Ga rotinho vi sitou. Foi o
primeiro res taurante, em ja neiro de 1995. E ha via um
lado edu cativo. Fal tava o ali mento para aque le povo
do in terior, que ia à ca pital às ve zes por uma do ença,
por ca usa de re médio, e ia ao res taurante com dig ni-
dade. O pro grama ir radiou-se por todo o Pi auí. O meu
próprio ad versário que assumiu o go verno não re tirou
o pro grama, ape nas mu dou o seu nome. Os pro gra-
mas exis tem, e o mais efi ciente foi o do Pre sidente
José Sar ney. Eu sei que o Pre sidente José Sar ney é
inspirado ro mancista – já li e to dos po dem ler os seus
romances –, mas S. Exª teve uma ins piração ex traor-
dinária. O pro grama do le ite deve vol tar.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Se nador
e ex-Go vernador Mão San ta, a sua ex planação lem -
brou-me de ou tros pro jetos es palhados pelo Bra sil,
como o uti lizado em Bal neário Cam boriú, San ta Ca ta-
rina, ci dade que tive o pra zer de go vernar por três ve -
zes. Pen so que o Go verno Lula de veria bus car ex pe-
riências por aí afo ra. Em mi nha ci dade, im plantei o
programa Le ite Ami go Pão. Em meus go vernos, to das
as sex tas-feiras, to das as cri anças das es colas le va-
vam para casa um saco plás tico, dois pa cotes de le ite
longa vida e seis pães sete dias – aque le pão que
dura sete dias. Já es tamos com esse pro jeto do Fome
Zero há mu ito tem po. Isso ocor reu no Go verno Fer -
nando Hen rique Car doso, no Go verno Sar ney, no
meu go verno, no seu go verno e em ou tros tan tos go -
vernos. Luiz Hen rique da Silveira, Go vernador de
Santa Ca tarina, im plantou em Jo inville a Co zinha Co -
munitária e le vou o Lula re centemente para co nhe-
cê-la.

Esses pro jetos precisam ser vi sitados e co-
nhecidos, pois são, de uma for ma trans parente e
profissional, mais fá ceis de se rem fis calizados. De -
veriam ser im plantados nos mu nicípios. Aliás, o
Fome Zero de veria co meçar a ser im plantado pe los
prefeitos, por que quem co nhece seus ha bitantes e
a po breza, quem co nhece quem pre cisa de co mida,
de casa, de sa neamento são os pre feitos, os ve rea-
dores. E o Pre sidente de veria fa zer com que esse
projeto fos se di rigido aos pre feitos, para que eles o
conduzissem e so lucionassem os pro blemas de
suas pró prias ci dades. Com cer teza, te ríamos um
levantamento, em ques tão de poucos dias, do nú-
mero de mi seráveis e de pes soas ne cessitadas e
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desassistidas. Te ríamos cer tamente um di reciona-
mento mais pro fissional, com ma ior trans parência e 
com so lução ime diata.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-

pos) – Nada mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai
encerrar os tra balhos, lem brando às Srªs e aos Srs.
Senadores que cons tará da pró xima ses são de libera-
tiva or dinária, a re alizar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30
minutos, a se guinte

ORDEM DO DIA

1
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002
(Votação No minal)

Votação, em se gundo tur no, da Pro-
posta de Emen da à Cons tituição nº 2, de
2002, ten do como pri meiro sig natário o Se -
nador Ri cardo San tos, que al tera o § 5º do
art. 212 da Cons tituição Fe deral (des tinação
do sa lário-educação), tendo Pa recer fa vorá-
vel, sob nº 486, de 2002, da Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Osmar Dias.

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 51, DE 1995
(Votação No minal)

Votação, em primeiro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons tituição nº 51, de
1995, ten do como pri meiro sig natário a Se -
nadora Mar luce Pin to e ou tros se nhores Se -
nadores, que al tera o in ciso III do art. 235 da 
Constituição Fe deral (au menta o nú mero de
membros de Tribunal de Contas de Estados
recém-criados), ten do Pa receres sob nºs
821, de 1995 e 563, de 2000, da Co missão
de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania, Re la-
tor: Se nador Jef ferson Pe res, 1º pro nuncia-
mento: (so bre a Pro posta), fa vorável, com
abstenção do Se nador José Edu ardo Du tra;
e 2º pro nunciamento: (so bre a Emen da nº
1-Plen), fa vorável.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 21, DE 2001

Primeira ses são de dis cussão, em se-
gundo tur no, da Pro posta de Emen da à

Constituição nº 21, de 2001, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Antô nio Carlos
Valadares, que altera a re dação do ar tigo 6º
da Cons tituição Fe deral (acrescenta aos di -
reitos so ciais, a ali mentação), tendo Pa recer
favorável, sob nº 783, de 2002, da Co mis-
são de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania,
Relator: Se nador Se bastião Ro cha.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 22, DE 1999

Primeira ses são de discussão, em pri-
meiro tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 22, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Pe dro Si mon ,
que dá nova re dação ao in ciso LXXVI do art. 
5º da Cons tituição Fe deral (gratuidade para
o re gistro e pri meira emis são de cer tidão de 
nascimento, ca samento e óbi to), ten do Pa-
recer fa vorável, sob nº 161, de 2002, da Co -
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia, Re lator: Se nador Iris Re zende.

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 Nº 36, DE 1999
 (Inclu ída em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 26, de 2001) 

Primeira ses são de discussão, em pri -
meiro tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 36, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Ma guito Vi lela,
que dis põe so bre a in corporação e a trans -
ferência das atri buições dos Tri bunais e
Conselhos de Con tas dos Mu nicípios aos
Tri bunais de Con tas dos Esta dos, ten do Pa -
recer con trário, sob nº 1.367, de 2001, da
Comissão de Cons tituição, Justiça e Ci da-
dania, Re lator ad hoc: Se nador Luiz Pon tes,
com abs tenção e voto ven cido, em se para-
do, do Se nador José Fo gaça.

6
REQUERIMENTO Nº 51, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 51, de 2003, do Se nador Osmar
Dias, so licitando, nos ter mos re gimentais,
que so bre o Pro jeto de Lei do Se nado nº
131, de 2002, além da Co missão cons tante
do des pacho ini cial de dis tribuição, seja ou -
vida, tam bém, a de Edu cação.
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7
REQUERIMENTO Nº 54, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 54, de 2003, do Se nador Hé lio
Costa, so licitando, nos ter mos re gimentais,
a re tirada do Pro jeto de Lei do Se nado nº
14, de 2003, de sua au toria.

8
REQUERIMENTO Nº 55, DE 2003

Votação, em tur no úni co, do Re queri-
mento nº 55, de 2003, do Se nador Tião Vi -
ana, so licitando, nos ter mos re gimentais,
que so bre o Pro jeto de Lei do Se nado nº
13, de 2003, além da Co missão cons tante
do des pacho ini cial de dis tribuição, seja
ouvida, também, a de Ser viços de
Infra-Estrutura.

9
REQUERIMENTO Nº 68, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 68, de 2003, do Se nador Ro mero
Jucá, so licitando que, so bre o Projeto de Lei 
do Se nado nº 247, de 2002, além da Co mis-
são cons tante do des pacho ini cial de dis tri-
buição, seja ou vida, tam bém, a Co missão
de Assun tos So ciais.

10
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 195, DE 1999

Discussão, em tur no úni co, do Substitu-
tivo da Câ mara ao Pro jeto de Lei do Se nado
nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, na quela Casa),
de au toria do Se nador Lú cio Alcântara, que 
dispõe so bre o con trole do uso da ta lidomida,
tendo Pa recer fa vorável, sob nº 25, de 2003,
da Co missão de Assun tos So ciais, Re lator:
Senador Se bastião Ro cha.

11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 34, de 2002 (nº
943/99, na Casa de ori gem), que pro íbe in-
versão de or dem dos no mes constantes na
Lista Úni ca de Trans plantes do Sistema Na -
cional de Trans plantes, se hou ver le ito dis-
ponível em qual quer uni dade hos pitalar
acessível, ten do Pa recer sob nº 16, de
2003, da Co missão de Assun tos So ciais,

Relator: Se nador Se bastião Ro cha, fa vorá-
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAS
(Substitutivo), que ofe rece.

12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2002

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 83, de 2002 (nº
4.169/2001, na Casa de ori gem), que de no-
mina “Ro dovia Ormeo Junqueira Bo telho”
trecho da BR-120, no Esta do de Mi nas Ge -
rais, ten do Pa recer fa vorável, sob nº 19, de
2003, da Co missão de Edu cação, Re lator:
Senador Francelino Pe reira.

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 407, DE 2001

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 407, de 2001 (nº
1.072/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que re nova a con cessão
outorgada à Rá dio Sant´ana de Ti anguá
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifusão
sonora em onda mé dia na ci dade de Ti an-
guá, Esta do do Ce ará, ten do Pa recer nº 49,
de 2002, da Co missão de Edu cação, Re la-
tor: Se nador Lú cio Alcân tara, fa vorável, com 
abstenções dos Se nadores Eduardo Su plicy
e Ge raldo Cân dido.

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

 Nº 441, DE 2001

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 441, de 2001 (nº
325/96, na Câ mara dos De putados), que
aprova o ato que re nova a con cessão da
Rádio Prata S.A. para exe cutar serviço de
radiodifusão so nora em onda mé dia na ci da-
de de Nova Pra ta, Esta do do Rio Gran de do 
Sul, ten do Pa recer fa vorável, sob nº 1.040,
de 2002, da Co missão de Edu cação, Re la-
tora: Se nadora Emí lia Fer nandes.

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 103, DE 2002

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 103, de 2002 (nº
1.237/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que re nova a con cessão
outorgada à Rá dio Pa ranaíba Ltda. para ex -
plorar ser viço de ra diodifusão so nora em
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onda mé dia na ci dade de Itum biara, Esta do
de Go iás, ten do Pa recer fa vorável, sob nº
765, de 2002, da Co missão de Edu cação,
Relator: Se nador Ma uro Mi randa, com abs-
tenção do Se nador Ge raldo Cân dido.

16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 137, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 137, de 2002 (nº
1.207/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que ou torga per missão ao
Sistema Cos ta Dou rada de Co municação
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifusão
sonora em fre qüência mo dulada na ci dade
de Ma ragogi, Esta do de Ala goas, ten do Pa -
recer fa vorável, sob nº 647, de 2002, da Co -
missão de Edu cação, Re lator ad hoc: Se na-
dor Ger son Ca mata.

17
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 439, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Projeto
de De creto Le gislativo nº 439, de 2002 (nº
1.529/2001, na Câ mara dos De putados), que 
aprova o ato que re nova a per missão ou tor-
gada à Ra dio Re gência FM Ltda. para ex plo-
rar ser viço de ra diodifusão so nora em fre-
qüência mo dulada na ci dade de Lins, Esta do
de São Pa ulo, ten do Pa recer fa vorável, sob
nº 1.147, de 2002, da Co missão de Edu ca-
ção, Re lator: Se nador Edu ardo Su plicy.

18
PARECER Nº 20, DE 2003

Discussão, em tur no úni co, do Pa recer
nº 20, de 2003, da Co missão de Edu cação,
Relator ad hoc: Se nador Oli vir Ga bardo, con-
cluindo fa voravelmente à Indi cação nº 6, de
2002, do Se nador Ca sildo Mal daner, que su -
gere à Co missão de Edu cação a ela boração
de es tudos vi sando a cri ação da Uni versida-
de Fe deral do Oes te Ca tarinense -Ufo este

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Está en cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
minutos.)

Projeto de De creto Le gislativo nº 19, de 2003 (nº
1.956/02, na Câ mara dos De putados), que apro va o ato
que ou torga per missão ao Sis tema Inte rativa de Co mu-
nicação Ltda. para ex plorar serviço de ra diodifusão so -
nora em fre qüência mo dulada na ci dade de Ara ranguá,
Estado de San ta Ca tarina. À Co missão de Edu cação.

Projeto de De creto Le gislativo nº 20, de 2003 (nº
2.052/02, na Câ mara dos De putados), que apro va o
ato que ou torga con cessão à TV Vale do Aço Ltda.
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Ata da 24ª Ses são De liberativa Ordi nária
em 25 de mar ço de 2003

1º Ses são Le gislativa Ordi nária da 52º Le gislatura

Presidência dos Srs. José Sar ney, Edu ardo Si queira Cam pos, Ro meu Tuma
e da Srª Serys Sches sarenko

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

Aelton Freitas – Alber to Sil va – Alme ida Lima –
Aloizio Mer cadante – Alva ro Dias – Amir Lan do – Ana
Júlia Ca repa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car -
los Ma galhães – Antô nio Car los Va ladares – Arthur
Virgílio – Au gusto Bo telho – Cé sar Bor ges – Delcidio
Amaral – De mostenes Torres – Du ciomar Cos ta –
Edison Lo bão – Edu ardo Aze redo – Edu ardo Si queira
Campos – Edu ardo Su plicy – Efra im Mo rais – Eu rípe-
des Ca margo – Fer nando Be zerra – Flá vio Arns  –
Garibaldi Alves Fi lho – Ge raldo Mes quita Jú nior –
Gerson Ca mata – Gil berto Mes trinho – Hé lio Cos ta –
Heráclito For tes – Ideli Sal vatti – Iris de Ara ujo – Jef -
ferson Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tista
Motta – João Ca piberibe – João Ri beiro – Jo nas Pi -
nheiro – Jor ge Bor nhausen – José Agri pino – José
Jorge – José Ma ranhão – José Sar ney – Ju vêncio da
Fonseca – Le omar Qu intanilha – Le onel Pa van – Lú -
cia Vâ nia – Luiz Otavio – Mão San ta – Mar celo Cri vel-
la – Mar co Ma ciel – Mo zarildo Ca valcanti – Ney Su as-
suna – Osmar Dias – Pa paléo Paes – Pa trícia Sa boya
Gomes – Pa ulo Octá vio – Pa ulo Paim – Pe dro Si mon
– Ra mez Te bet – Re ginaldo Du arte – Re nan Ca lhei-
ros – Re nildo San tana – Ro berto Sa turnino – Ro dolp-
ho Tou rinho – Ro mero Jucá – Ro meu Tuma – Ro sea-
na Sar ney – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu erra – Sér gio
Zambiasi – Serys Slhes sarenko – Sibá Ma chado –
Tasso Je reissati – Te otônio Vi lela Fi lho – Tião Vi ana –
Valdir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – A lis ta de pre sença acu sa o com parecimento
de 78 Srs. Se nadores. Ha vendo nú mero re gimental,
declaro aber ta a ses são.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos nos sos tra -
balhos.

Sobre a mesa, pro jeto que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 77, DE 2003

Acrescenta dis positivo à Lei nº
4.119, de 27 de agos to de 1962, tor nando
obrigatória a pre sença de Psi cólogo Hos -
pitalar nos ser viços de sa úde pú blicos e
privados.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Acres cente-se o se guinte ar tigo à Lei nº

4.119, de 27 de agos to de 1962:

Art. 14-A. É obri gatória a pre sença de
Psicólogo Hos pitalar em to dos os ser viços
de sa úde pú blicos e pri vados e sua as sis-
tência ao pa ciente cons titui-se em di reito
básico des te.

§ 1º O quan titativo de pro fissionais es -
pecialistas lo tados em cada ins tituição será
estabelecido re lativamente ao nú mero de le -
itos e ao to tal de atendimentos de pa cientes
efetuado.

§ 2º Em cada ser viço de sa úde, os se -
tores de tra tamento in tensivo, in ternação,
oncologia, car diologia, pe diatria, ma nejo da
dor e os de mais em que as re percussões do 
processo de hos pitalização, do adoecer e
da mor te se jam par ticularmente re levantes
e gra vosos para o pa ciente e sua fa mília,
serão ade quadamente as sistidos pe los pro -
fissionais es pecialistas, em nú mero e na
qualidade dos ser viços pres tados.

§ 3º A in fração aos dis positivos des te
artigo será ape nada em con formidade com
o dis posto no in ciso II, do art. 10, da Lei nº
6.437, de 20 de agos to de 1977.

Art. 2º O Po der Executivo re gulamentará esta
lei, cir cunstanciando o dis posto nos pa rágrafos do
art. 14-A da Lei nº 4.119, de 27 de agos to de 1962,
ouvido o Con selho Fe deral de Psi cologia, em con-
formidade com o dis posto na alí nea n, art. 6º, da Lei 
nº 5.766, de 20 de de zembro de 1971.
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Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Justificação

A pro fissão de psi cólogo foi re gulamentada pela 
Lei nº 4.119, de 27 de agos to de 1962, que lhe co me-
teu as com petências pri vativas; pos teriormente, a Lei
nº 5.766, de 20 de de zembro de 1971, cri ou o Con se-
lho Fe deral e os Con selhos Re gionais de Psi cologia e 
especificou-lhes as atri buições.

No ano de 2000, o Con selho Fe deral de Psi colo-
gia edi tou a Re solução nº 14, que ins tituiu o ti tulo pro -
fissional de Espe cialista em Psi cologia. Nes se ato, fo -
ram re conhecidas as es pecialidades de Psi cologia
Escolar, Psi cologia Orga nizacional e do Trabalho, Psi-
cologia de Trân sito, Psi cologia Ju rídica, Psi cologia do
Esporte, Psi cologia Clí nica, Psi copedagogia, Psi co-
motricidade e Psi cologia Hos pi talar.

Com re lação à Psi cologia Hos pitalar, o pro fissi-
onal es pecialista, se gundo di retrizes do mes mo Con -
selho Fe deral de Psi cologia,

atua em ins tituições de sa úde, partici-
pando da pres tação de serviços de ní vel se -
cundário ou ter ciário da aten ção à sa úde
(...) Ofe rece e de senvolve ati vidades em di -
ferentes ní veis de tra tamento, ten do como
sua prin cipal ta refa a ava liação e acom pa-
nhamento de in tercorrências psí quicas dos
que es tão ou se rão submetidos a pro cedi-
mentos mé dicos, vi sando ba sicamente à
promoção e/ou re cuperação da sa úde fí sica
e men tal.

Promove in tervenções di recionadas à
relação mé dico-paciente, pa ciente-família,
paciente-paciente e do pa ciente em re lação
(ao pro cesso do ado ecer, hos pitalização e
repercussões emo cionais que emer gem
nesse pro cesso.

O acom panhamento pode ser di rigido
a pa cientes em aten dimento clí nico ou ci rúr-
gico, nas di ferentes es pecialidades mé dicas.
Podem ser de senvolvidas di ferentes mo dali-
dades de in tervenção, de pendendo da de-
manda e da for mação do pro fissional es pe-
cífico; den tre elas, res saltam-se: aten dimen-
to psi coterapêutico; gru pos psicoterapêuti-
cos; gru pos de psi coprofilaxia; aten dimentos
em am bulatório e uni dade de te rapia in tensi-
va; pron to-atendimento; en fermarias em ge -
ral; psi comotricidade no con texto hos pitalar;

avaliação di agnóstica; psicodiagnóstico;
consultoria e in terconsultoria.

No tra balho com a equi pe mul tidiscipli-
nar par ticipa de de cisões em re lação à con -
duta a ser ado tada pela equi pe, ob jetivando
promover apo io e se gurança ao pa ciente e
família, apor tando in formações pertinentes
à sua área de atu ação, bem como na for ma
de gru po de re flexão, no qual o su porte e
manejo es tão vol tados para pos síveis di fi-
culdades ope racionais e/ou sub jetivas dos
membros da equipe.

Vale res saltar que, no ano de 2001, o Hos pital
de Clí nicas da Fa culdade de Me dicina de Ri beirão
Preto, uma das mais con ceituadas do País, pro moveu
concurso pú blico para se leção de profissional es pecia-
lista em Psi cologia Hos pitalar, vi sando ao aper feiçoa-
mento no aten dimento aos seus pa cientes.

Do ex posto, as soma a re levância do pa pel exer -
cido pelo Psi cólogo Hos pitalar, na sua mis são de pro-
mover o alí vio do so frimento do en fermo e de sua fa -
mília, e, ao mes mo tem po, do tar as instituições de
práticas hu manizantes vol tadas para o aper feiçoa-
mento da arte e das ciên cias da sa úde.

Assim, es peramos con tar com o apo io des ta
Casa Le gislativa para a apro vação des te pro jeto de lei 
do Se nado.

Sala das Ses sões,  25 de mar ço de 2003. – Se -
nador João Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 4.119, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Dispõe so bre os cur sos de for ma-
ção em psi cologia e re gulamenta a pro-
fissão de psi cólogo.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te lei:
....................................................................................

LEI Nº 6.437, De 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura in frações à le gislação sa-
nitária fe deral, es tabelece as san ções
respectivas, e dá ou tras pro vidências

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te lei:
....................................................................................
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Art. 10. São in frações sa nitárias:
I – cons truir, ins talar ou fa zer fun cionar, em qual -

quer par te do ter ritório na cional, la boratórios de pro -
dução de me dicamentos, dro gas, in sumos, cos méti-
cos, pro dutos de hi giene, di etéticos, correlatos, ou
quaisquer ou tros es tabelecimentos que fa briquem ali -
mentos, adi tivos para ali mentos, be bidas, em bala-
gens, sa neantes e de mais pro dutos que in teressem à
saúde pú blica, sem re gistro, li cença e au torizações
do ór gão sa nitário com petente ou con trariando as
normas le gais per tinentes:

pena – ad vertência, in terdição, can celamento
de au torização e de li cença, e/ou mul ta.

II – cons truir, ins talar ou fa zer fun cionar hos pita-
is, pos tos ou ca sas de sa úde, clí nicas em ge ral, ca sas
de re pouso, ser viços ou uni dades de sa úde, es tabele-
cimentos ou or ganizações afins, que se de diquem à
promoção, proteção e re cuperação da sa úde, sem li -
cença do ór gão sa nitário com petente ou con trariando
normas le gais e re gulamentares per tinentes:

pena – ad vertência, in terdição, can celamento
da li cença e/ou mul ta.

III – ins talar con sultórios mé dicos odon tológi-
cos, e de qua isquer ati vidades pa ramédicas la borató-
rios de aná lises e de pes quisas clí nicas, ban cos de
sangue, de le ite hu mano, de olhos, e es tabelecimen-
tos de ati vidades afins, ins titutos de es teticismo, gi-
nástica, fi sioterapia e de re cuperação, balneários, es -
tâncias hi drominerais, ter mais, cli matéricas, de re-
pouso, e de gê neres, ga binetes ou ser viços que uti li-
zem apa relhos e equipamentos ge radores de raio-X,
substâncias ra dioativas ou ra diações io nizantes e ou -
tras, es tabelecimentos, la boratórios, ofi cinas e ser vi-
ços de óti ca, de apa relhos ou ma teriais óti cos, de pró -
tese den tária, de apa relhos ou ma teriais para uso
odontológico, ou ex plorar ati vidades co merciais, in-
dustriais, ou fi lantrópicas, com a par ticipação de
agentes que exerçam pro fissões ou ocu pações técni-
cas e au xiliares re lacionadas com a sa úde, sem li cen-
ça do ór gão sa nitário com petente ou con trariando o
disposto nas de mais nor mas le gais e re gulamentares
pertinentes:

pena – ad vertência, in terdição, can celamento
da li cença, e/ou mul ta;

IV – ex trair, pro duzir, fa bricar, trans formar, pre -
parar, ma nipular, pu rificar, fra cionar, em balar ou re-
embalar, im portar, ex portar, ar mazenar, ex pedir,
transportar, com prar, ven der, ce der ou usar ali men-
tos, pro dutos ali mentícios, me dicamentos, dro gas, in -
sumos far macêuticos, pro dutos di etéticos, de hi giene,
cosméticos, cor relatos, em balagens, sa neantes,

utensílios e apa relhos que in teressem à sa úde pú bli-
ca ou in dividual, sem re gistro, li cença, ou au toriza-
ções do ór gão sa nitário com petente ou con trariando o 
disposto na le gislação sa nitária per tinente:

pena – ad vertência, apre ensão e inu tilização, in -
terdição, can celamento do re gistro, e/ou mul ta;

V – fa zer propaganda de pro dutos sob vi gilância
sanitária, ali mentos e ou tros, con trariando a

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

LEI Nº 5.766, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Regulamentada pelo De creto nº
79.822, de 17-6-1977 Cria o Con selho Fe -
deral e os Con selhos Re gionais de Psi-
cologia, e dá ou tras Providências.

O Pre sidente da Re pública:
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
....................................................................................

Art. 6º São atri buições do Con selho Fe deral:
a) ela borar seu re gimento e apro var os re gimen-

tos or ganizados pe los Con selhos Re gionais;
b) ori entar, disciplinar e fis calizar o exercido da

profissão de Psi cólogo;
c) ex pedir as re soluções ne cessárias ao cum -

primento das leis em vi gor e das que ve nham mo difi-
car as atri buições e com petência dos pro fissionais de
Psicologia;

d) de finir, nos ter mos le gais, o li mite de com pe-
tência do exer cício pro fissional, con forme os cur sos
realizados ou pro vas de es pecialização prestadas em 
escolas ou ins titutos pro fissionais re conhecidos;

e) ela borar e aprovar o Có digo de Éti ca Pro fissi-
onal do Psicólogo;

f) fun cionar como tri bunal su perior de éti ca pro -
fissional;

g) ser vir de ór gãos consultivo em ma téria de
Psicologia;

h) jul gar em úl tima ins tância os re cursos das de -
liberações dos Con selhos Re gionais;

i) pu blicar, anu almente, o re latório de seus tra -
balhos e a re lação de to dos os Psi cólogos re gistra-
dos;

j) ex pedir re soluções e ins truções ne cessárias
ao bom fun cionamento do Con selho Fe deral e dos
Conselhos Re gionais, in clusive no que tan ge ao pro -
cedimento ele itoral res pectivo;

l) apro var as anu idades e de mais con tribuições
a se rem pa gas pe los Psicólogos;
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m) fi xar a com posição dos Con selhos Re giona-
is, or ganizando-os à sua se melhança e pro movendo
a ins talação de tantos Con selhos quan tos fo rem jul -
gados ne cessários, de terminando suas se des e zo-
nas de ju risdição;

n) pro por ao Po der Com petente al terações da
legislação re lativa ao exer cício da pro fissão de Psi có-
logo;

o) pro mover a in tervenção nos Con selhos Re gi-
onais, na hi pótese de sua in solvência;

p) den tro dos pra zos re gimentais, ela borar a
proposta or çamentária anu al a ser apre ciada pela
Assembléia dos De legados Re gionais, fi xar os critéri-
os para a ela boração das pro postas or çamentárias
regionais e apro var os or çamentos dos Con selhos
Regionais;

q) ela borar a prestação de con tas e en cami-
nhá-la ao Tri bunal de Con tas.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – O pro jeto lido será pu blicado e re metido à Co -
missão com petente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – O Se nhor Presidente da Re pública ado tou, em
21 de mar ço de 2003, e pu blicou no dia 24 do mes mo
mês e ano, a Medida Pro visória nº 112, de 2003, que
“Cria car gos na Car reira Po licial Fe deral e o Plano
Especial de Car gos do De partamento de Po lícia Fe -
deral e dá ou tras pro vidências”.

De acor do com as in dicações das Li deranças e
nos ter mos da Re solução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rágrafos, fica as sim cons tituída a Co missão
Mista in cumbida de emi tir pa recer so bre a ma téria:

SENADORES

Titulares Su plentes

Bloco (PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi ana (PT) 1. Ro berto Sa turnino (PT)
Antonio Car losValadares(PSB)2. Ana Jú lia Ca repa(PT)
Magno Mal ta (PL) 3. Flá vio Arns (PT)
Fernando Be zerra(PTB) 4. Ideli Sal vatti (PT)

PMDB

Renan Ca lheiros 1. Sér gio Ca bral
Juvêncio da Fon seca 2. Luiz Otá vio
Hélio Costa 3. Ney Su assuna

PFL

José Agri pino De móstenes Torres
Leomar Qu intanilha Efra im Mo rais
Paulo Octá vio Ro dolpho Tou rinho

PSDB

Arthur Vir gílio Ante ro Paes de Bar ros
Romero Jucá Lú cia Vâ nia

*PPS

Mozarildo Ca valcanti 1. Pa trícia Sa boya Go mes

DEPUTADOS

Titulares  Su plentes

PT

Nelson Pel legrino 1. Fá tima Be zerra
Arlindo Chi naglia 2. Iriny Lo pes

PFL

José Car los Aleluia 1. Ká tia Abreu
Rodrigo Maia       2.Antô nio Car los Ma galhães Neto

PMDB

Eunício Oli veira 1. Asdrú bal Ben tes
Mendes Ri beiro Fi lho 2.Car los Eduardo Ca doca

PSDB

Jutahy Jú nior 1. Edu ardo Go mes
Custódio Mat tos 2. Aloy sio Nu nes Fer reira

PPB

Pedro Henry 1. Celso Rus somanno

PTB

Roberto Jef ferson 1. Fer nando Gon çalves

PL

Valdemar Cos ta Neto 1. Bis po Ro drigues

PSB

Eduardo Cam pos 1. Re nato Ca sagrande

PPS*

Roberto Fre ire 1. Col bert Mar tins

De acor do com a Re solução nº 1, de 2002-CN, 
fica es tabelecido o se guinte ca lendário para a tra mi-
tação da ma téria:

– Pu blicação no DO: 24-3-2003
– De signação da Co missão: 25-3-2003
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– Insta lação da Co missão: 26-3-2003
– Emen das: até 30-3-2003 (7º dia da pu blicação)
– Pra zo fi nal na Co missão: 24-3-2003 a

6-4-2003 (14º dia)
– Re messa do pro cesso à CD: 6-4-2003
– Pra zo na CD: de 7-4-2003 a 20-4-2003 (15º

ao 28º dia)
– Re cebimento pre visto no SF: 20-4-2003
– Pra zo no SF: de 21-4-2003 a 4-5-2003 (42º dia)
– Se mo dificado, de volução à CD: 4-5-2003
– Pra zo para apre ciação das mo dificações do

SF, pela CD: de 5-5-2003 a 7-5-2003 (43º ao 45º dia)
– Re gime de ur gência, obs truindo a pa uta a par-

tir de: 8-5-2003 (46º dia)
– Pra zo fi nal no Con gresso: 22-5-2003 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Será fe ita a de vida co municação à Câ mara
dos De putados.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra a V. Exª.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pela
ordem.) – Sr. Pre sidente, so licito mi nha ins crição para 
uma co municação ina diável, no mo mento opor tuno.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Na pror rogação da Hora do Expe diente, V. Exª
será aten dido para o uso da pa lavra, por cin co mi nu-
tos, para co municação ina diável, nos ter mos do art.
158, § 2º, do Re gimento Inter no.

Desta Pre sidência, ins crevo-me, igual mente,
para uma co municação ina diável.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – V. Exª tem a pa lavra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
ordem.) – Sr. Pre sidente, so licito mi nha ins crição para 
uma co municação ina diável, no mo mento opor tuno.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – V. Exª, igual mente, de acor do com o Re gimen-
to Inter no, terá as segurado o uso da pa lavra, por cin -
co mi nutos, para uma co municação ina diável.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Con cedo a pa lavra a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela or dem.) – Sr. Pre sidente, so licito mi nha inscri-
ção, para fa lar como Lí der após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – V. Exª será aten dido.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Há ora dores ins critos.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Pa ulo Octá -
vio, do Par tido da Fren te Li beral do Dis trito Fe deral.

S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia

o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Se nador Edu ardo Si queira Cam pos, Srªs
e Srs. Se nadores, em fe vereiro do cor rente ano, foi
constituída, no Se nado, a Fren te Par lamentar do Cen -
tro-Oeste. Formada por 12 Se nadores e 41 De puta-
dos, a Fren te é su prapartidária e tem por ob jetivo ma i-
or a de fesa dos in teresses da Re gião.

Concebida por oca sião do en contro dos Go ver-
nadores do Cen tro-Oeste, a ini ciativa pos sibilitará o
adensamento das dis cussões dos pontos de in teres-
se co mum e dos pro blemas vi ven ciados pe los Esta -
dos de Go iás, Mato Gros so e Mato Gros so do Sul e
pelo Dis trito Fe deral.

Uma ques tão que de verá ser en frentada pe los
membros da Frente diz res peito à ins talação de pre sí-
dios de se gurança má xima em ci dades da Re gião. Já
expressei, nes te Ple nário, mi nha opinião pes soal
acerca do tema. Não é se gredo para nin guém – e hoje 
gostaria de en fatizar – que me opo nho ra dicalmente à 
construção de um pre sídio de se gurança má xima na
Capital da Re pública.

Tenho a convicção de que os com panheiros da
Frente es tarão lu tando co nosco, om bro a om bro, em
defesa de Bra sília, con tra qualquer ini ciativa que pre -
tenda trans formar esta ci dade ou qual quer ou tra da
Região numa hos pedaria de ban didos ad vindos de
outras partes do País.

Nesta opor tunidade, faço minhas as preocupações
do no bre Se nador Ra mez Te bet, ex-Pre sidente do Se-
nado Fe deral, que anun ciou a in tenção do Go verno Fe-
deral em for çar a so ciedade sul-mato-gros sense a re ce-
ber um dos mais pe rigosos cri minosos do País.

A não-cons trução de pre sídios em ci dades den -
samente po voadas do Cen tro-Oeste é ape nas uma
das mu itas ba talhas que de verão ser tra vadas pela
Frente Par lamentar. Ou tras, o fu turo tra rá. Co esos e
organizados, certamente ha vemos de ven cê-las.

Aproveito a opor tunidade para co municar ao
Presidente que en caminhei a esta Casa pro jeto de
minha au toria, se gundo o qual ci dades com mais de
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50 mil ha bitantes não po derão abri gar presídios de
segurança má xima.

Também me di rijo ao meu co lega de Par tido, Se -
nador Ro meu Tuma, que mu ito pres tigia o Se nado
Federal, pro pondo um de bate so bre o as sunto. Acre -
dito que po deremos, no Se nado Fe deral, tra var uma
ampla discussão, para de terminar lo cais para esse
fim, ape sar de o Esta tuto da Ci dade já pre ver que
qualquer equi pamento de se gurança deva ser de bati-
do pela so ciedade, prin cipalmente pe los mo radores
da Re gião.

Sr. Pre sidente, da dos es tatísticos con substanci-
ados no úl timo Cen so, re alizado no ano de 2000, in di-
cam que o Cen tro-Oeste abri ga uma po pulação de
11.638.658 ha bitantes. Esses da dos de monstram a
pujança e a vo cação para o de senvolvimento de nos -
sa Re gião, que con ta com 254.635 pro fissionais de
nível su perior, dos qua is 11.197 são mes tres ou dou -
tores. Aqui re sidem 3.379.648 fa mílias em do micílios
particulares permanentes.

A Re gião em prega, na cons trução ci vil, 33.964
profissionais. O se tor agro pecuário, por sua vez, pro -
duz al godão, ar roz, café, fe ijão preto, fe ijão de cor, mi -
lho, soja, tri go. Além dis so, a Re gião apre senta for te
atividade pe cuária. É ber ço de ci dades de ex celente
nível de pro gresso, tais como Go iânia, Aná polis, Cal -
das No vas, Cu iabá, Cam po Gran de, além da Ca pital
do Bra sil, Brasília, en tre mu itas ou tras.

Convém lem brar que o ter mo “Re gião Cen-
tro-Oeste” foi cri ado pelo Go verno Fe deral em 1941,
quando o IBGE ela borou a primeira di visão re gional
do Bra sil para fins es tatísticos e di dáticos. Na oca sião,
a Re gião Cen tro-Oeste foi res trita so mente aos Esta -
dos de Go iás e Mato Gros so. Pos teriormente, foi
acrescida em mais duas uni dades da Fe deração:
Mato Gros so do Sul e Dis trito Fe deral.

No con texto na cional, é for necedora de pro du-
tos agro pastoris e, de modo es pecial, de grãos e car -
ne, para o abas tecimento das in dústrias de pro dutos
alimentares e dos nú cleos ur banos do Su deste e do
Sul do País.

Nesse sen tido, a Re gião de sempenha pa pel re le-
vante na com posição da pa uta de ex portações bra silei-
ras, au xiliando a for mação de su perávits na ba lança co-
mercial. Re cebe uma gran de quan tidade de mi grantes
procedentes do Nor deste e do Sul do Bra sil, ame nizan-
do as ten sões so ci ais no cam po, na quelas re giões, e re-
direcionando os flu xos mi gratórios do cam po-cidade
para cam po-campo, o que faz com que di minua a pres -
são so cial nas pe riferias das gran des aglo merações ur-
banas, es pecialmente as do Su deste.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per -
mite um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
maior pra zer, con cedo o apar te a V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se nador Pa ulo
Octávio, peço des culpa por in terrompê-lo. O discurso
de V. Exª me cha mou a aten ção jus tamente por que,
no do mingo, eu es tava em casa re digindo um pro nun-
ciamento – que, de cer ta for ma, versa so bre o pro ble-
ma que V. Exª men ciona nes te mo mento –, com base
num ar tigo da jor nalista Dora Kra mer a par tir de um
estudo que ela fez so bre ma nifestações que têm sido
feitas. Já usei des ta tri buna vá rias ve zes, sem pre com 
a an gústia de cha mar a atenção para o fato de a se gu-
rança pú blica ser re legada a se gundo pla no. De pois
da re volução, dos Pre sidentes mi litares, hou ve uma
ojeriza a qual quer tipo de sis tema de se gurança, hou-
ve um de sinteresse to tal pelo as sunto, e a po lícia
mesmo era qua se vis ta como um mal para a so cieda-
de. Isso foi se agra vando e, o que é pior, foi au mentan-
do a cor rupção dentro do ór gão po licial res ponsável
pela de fesa. V. Exª des tacou a construção de pre sídi-
os, tema so bre o qual con cordo. Em São Pa ulo, du-
rante a úl tima cam panha ele itoral – permita-me rou -
bar cin co mi nutos do seu dis curso...

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
maior pra zer, Se nador Ro meu Tuma. É en riquecedor
ter o seu apar te de cin co mi nutos in corporado ao meu 
pronunciamento.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – São Pa ulo
construiu vá rios pre sídios. O Go vernador teve a vi são
e re conheceu a ne cessidade de cons truir pre sídios
para ti rar do foco principal, o Ca randiru e ou tros pre sí-
dios, os pre sos de ma ior pe riculosidade. E cons truiu,
em Pre sidente Ven ceslau, um pre sídio de se gurança
máxima, o úni co no País, pa rece-me. O grande pro -
blema foi a po pulação lo cal aceitar. Po demos pensar
que eco nomicamente é bom para o Esta do, uma vez
que as des pesas pas sam a ser fe itas no lo cal, como
compra de ma terial, ali mentação. Mas os fa miliares
dos pre sos co meçam a cer car o pre sídio, e, mu itas
vezes, mem bros das pró prias qua drilhas co meçam a
se apro ximar do lo cal. Então, não se tra ta mais da se -
gurança do pre sídio ape nas, mas da se gurança ex ter-
na tam bém, pro blema que pode se alar gar por todo o
setor ur bano da ci dade. Acre dito que essa tese de se
levantarem presídios em áre as não ur banas, psicolo-
gicamente, tem um efe ito mu ito ma ior so bre o pre so.
Ele sabe que, para pas sar o tem po, vai ter que tra ba-
lhar, pro duzir, ler, fa zer al guma co isa para não cair em 
depressão permanente. Essas são te ses im portantes.
O que pre tendo é fo mentar, nes ta Casa, a dis cussão
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sobre o as sunto, por que qualquer juiz ou pro motor
que po nha um ban dido na rua diz que o cul pado é o
Parlamento, que não cria uma lei que lhes per mita se -
gurar um ban dido. Esta mos sen do res ponsabilizados
por não ter mos uma par ticipação nas dis cussões, o
que não é ver dade. No Con gresso, dis cute-se, proje-
ta-se, há co missões es peciais. Ain da hoje, eu con ver-
sava com a De putada Zu laiê Co bra, mu ito in teressa-
da em ma téria de se gurança, so bre a pos sibilidade
de ter mos uma co missão para acom panhar to dos es -
ses cri mes gra ves, para sa ber em que pon tos os ju í-
zes en contram di ficuldade para co locar os ban didos
na ca deia e eles não sa írem mais; ou qua is são as
áreas, re almente, pro pícias à cons trução de um pre -
sídio de se gurança má xima. A tese de que me lhor se
recupera o pre so quan to mais pró ximo ele es tiver da
sua fa mília caiu por ter ra, no meu pen samento, por -
que aque les que não pra ticam cri mes graves têm pe -
nas al ternativas. Não é pre ciso lo tar a ca deia. Exis tem
as pe nas al ternativas, que po derão ser apli cadas
desde que a Jus tiça pos sa vi giar e ga rantir que re al-
mente se rão cum pridas. Por tanto, eu que ria cum pri-
mentar V. Exª. Não sou par te do gru po, mas, para dis -
cutir se gurança, quero fa zer parte dele.

O SR. PAULO OCTÁVIO  (PFL – DF) – Per fei-
to, Se nador Ro meu Tuma. Como dis se an teriormen-
te, é mu ito en riquecedora a sua par ticipação, até
porque se trata de um tema na cional. O Bra sil pre ci-
sa cons truir os pre sídios de se gurança má xima, to-
dos es tamos a fa vor. Con forme o pró prio Mi nistro da 
Justiça já de clarou, pre cisamos cons truir três ou
quatro pre sídios; po rém, an tes de es colher os lo ca-
is, é im portante que haja uma apro vação por par te
das ci dades. Se mana pas sada, aqui em Bra sília, fo-
mos no ticiados a res peito da cons trução de um pre -
sídio de se gurança má xima em Pla naltina, que é
uma ci dade pa cata den tro do DF. Não po demos
aceitar, pois já te mos aqui a Pa puda, que cum pre o
seu pa pel. O ter mo pre sídio de se gurança má xima
já diz tudo: é para aque les de linqüentes de alta pe ri-
culosida de. Por tanto, como diz o pró prio Có digo de
Segurança Na cional, têm que es tar em lo cais afas -
tados, nas fron teiras, em ilhas, em lo cais de sertos.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Têm que es tar
em lo cais de di fícil aces so. Fa lou-se que que riam
mandar o Fernandinho Be ira-Mar para o Acre. Pelo
amor de Deus! Qu alquer co lombiano ou pe ruano
atravessa a fron teira e o res gata. Não há es trutura ne -
nhuma que di ficulte a tra vessia e o res gate em um
presídio pró ximo à fron teira. Além dis so, os ju ízes cor -
regedores cor rem um gran de ris co, porque precisam
ter pe ito, co ragem, va lentia, e acaba ha vendo o que

aconteceu com os dois ju ízes, em São Pa ulo e no
Espírito San to. É pre ciso ha ver uma dis tância para
que pos sam se au toproteger.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Cre io que
o tema é im portante, pre cisamos abor dá-lo com mu ita
profundidade nes ta Casa, e é nes se sen tido que fiz esse 
primeiro pro jeto tra tando des se as sunto. Com cer teza,
essa Co missão que será ins taurada po derá aju dar mu i-
to, por que te mos que dar a nos sa con tribuição, o Se na-
do tem que par ticipar. Cer tamente, va mos po der aju dar,
ouvindo to dos os Esta dos brasileiros.

E es tava aqui fa lando do Cen tro-Oeste, cuja im-
portância hi drográfica ad quire ex pressão con tinental
em vis ta do in teresse re velado por vá rios pa íses
sul-americanos com relação à na vegação fluvial.
Esta, que no fu turo de verá se re alizar des de os pa í-
ses mais se tentrionais até os me ridionais, tor na ne-
cessária a li gação de vá rias ba cias hi drográficas. Tal
condição va lorizaria so bremaneira a re gião, de vez
que é em seu ter ritório onde se ve rifica a exis tência de 
locais que apre sentam con dições par ticularmente fa -
voráveis à li gação das duas mais im portantes ba cias
hidrográficas do con tinente: a Ama zônica e a Pla tina.

No que diz res peito, aliás, à ques tão hi drográfi-
ca da re gião tive a opor tunidade de apre sentar, já
nesta Le gislatura, projeto de lei do Se nado que mo di-
fica o art. 37 da Lei nº 9.433, de 8 de ja neiro de 1997,
com o ob jetivo de am pliar as con dições de cri ação
dos Co mitês de Ba cia Hi drográfica nos rios fe derais.
Assim, tive por in tenção cri ar o Co mitê da Ba cia Hi -
drográfica do Rio Des coberto, próxima a Bra sília,
para que ela pos sa ser ge renciada ade quadamente,
fazendo com que a po pulação do Dis trito Fe deral não
corra ris co no que diz res peito à qua lidade e dis poni-
bilidade de água. Até por que o rio Des coberto abas te-
ce 60% da água que con sumimos em Bra sília.

Finalmente, deve-se con siderar a im portância do
potencial tu rístico da hi drografia do Centro-Oeste, as pec-
to ain da pou co ex plorado, em bora bas tante pro missor. A 
elevada pis cosidade de mu itos dos seus rios e la goas,
as nu merosas pra ias e ilhas flu viais, a ocor rência de fe-
nômenos de ressurgência e o atra tivo apre sentado pela
limpidez de suas águas e de suas que das-d’água in clu-
em-se en tre os ele mentos que po dem acen tuar a sua
importância na va lorização re gional.

Brasília tem o seu pa pel do centro de distribui-
ção va rejista e de pres tação de ser viços para uma po -
pulação re sidente fora de seus li mites. Deve ser res -
saltado, logo de iní cio, que Bra sília é uma ci dade de
projeção na cional e in ternacional. Na ver dade, ela
tem pou co a ver com qual quer re gião em que pu des-
se es tar lo calizada. Suas di mensões gran diosas, seu
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plano ur banístico sui ge neris e sua ar quitetura ar ro-
jada fi zeram-na co nhecida no mun do in teiro.

O fato de ser o cen tro do po der de de cisão da
Nação a co loca em uma po sição ím par no ce nário na -
cional, o que fa cilmente pode ser cons tatado por meio 
de suas li gações aé reo-domésticas. De Bra sília par -
tem ae ronaves para mais de vin te e seis ci dades lo ca-
lizadas nos di versos ma croespaços bra sileiros, das
quais a gran de ma ioria se cons titui em ca pital das uni -
dades ad ministrativas.

Apresentamos, com o ob jetivo de in crementar o
turismo não só na Re gião Cen tro-Oeste, mas tam-
bém em todo o Bra sil, em con junto com o nos so no bre
colega Se nador Le onel Pa van, re querimento, já apro -
vado, constituindo, no âm bito da Co missão de Assun -
tos Eco nômicos, a Sub comissão Per manente de Tu-
rismo, destinada a es tudar e propor ini ciativas le gisla-
tivas para for talecer o seg mento na cionalmente.

Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Se nadores, po dería-
mos ci tar ain da inú meras es tatísticas que de monstram a 
enorme im portância da Re gião Cen tro-Oeste para o de-
senvolvimento de todo o País. Bas ta, po rém, o pou co
que aqui foi re latado para que se jus tifique a cri ação
desse Gru po, que lu tará, com todas as suas for ças, para 
defender os le gítimos in teresses des sa par te tão rica e
ainda tão pou co ex plorada do nos so Bra sil, vi sando a
dar-lhe im portância, a im portância de vida em todo o ce-
nário po lítico e eco nômico na cional.

Antes de ter minar, Sr. Pre sidente, cha mo a aten -
ção das Srªs. e dos Srs. Se nadores para um fato a
meu ver im portante e que deve ser ob jeto de de bate
no Par lamento. Re firo-me ao as sunto, já on tem trata-
do pelo no bre Se nador Ro mero Jucá, re lativo à en tre-
vista dada à re vista Veja, no úl timo do mingo, pelo Mi -
nistro do De senvolvimento Agrá rio, o Sr. Mi guel Ros -
setto, pessoa que me rece o nos so res peito pelo seu
passado de luta como sin dicalista, por sua atu ação
combativa como De putado Fe deral e por sua ex pe-
riência ad ministrativa como Vice-Go vernador do Rio
Grande do Sul.

Exatamente por es sas qualidades que iden tifico no 
Ministro, confesso ter lido com enor me pre ocupação
suas co locações em torno do pro jeto de re forma agrá ria
que o novo Go verno pre tende im plantar em nos so País.
A mí dia na cional vem no ticiando nos úl timos quinze dias 
o re início do pro cesso de ocu pação de ter ras co manda-
do pelo Mo vimento dos Sem-Ter ra, o MST.

Noto que essa ati tude do MST pe gou de sur pre-
sa o Go verno, dan do a trans parecer que se es perava
certa tré gua no cam po, como con seqüência da che -
gada ao po der do Par tido dos Tra balhadores, como
se fos se pos sível sub jugar as re ivindicações so ciais à 

vontade do Go verno, o que so mente ser viria para ca -
racterizar a fal ta de le gitimidade do Mo vimento.

No en tanto, o que mais me pre ocupou não foi a
volta dos pro cessos de ocu pação, pa ralisados desde
a pro ximidade das ele ições do ano pas sado, em bora,
evidentemente, não pos samos pac tuar com esse tipo
de com portamento so cial que for ça o Esta do a agir
em con seqüência de pro cesso de for ça e de rup tura
com o Esta do de mocrático de Di reito. O que mais me
assustou foi a ma nifestação ex plícita do Mi nistro apoi-
ando esse tipo de in vasão, que S. Exª eu femistica-
mente de nominou de ocu pação, a for ma re ticente
como se co locou na en trevista, economizando pa la-
vras para ex ternar a po sição do Go verno em tor no do
MST e a de monstração clara de re ceio em con tradizer
as ações li deradas no cam po como for ma de ace lerar
as ini ciativas go vernamentais.

Nesse par ticular, destaco o se guinte tre cho da
entrevista:

Repórter da Veja – Que di ferença exis -
te en tre um sem-ter ra que in vade uma fa-
zenda, um sem sa úde que in vade um hos pi-
tal, um sem co mida que in vade um res tau-
rante e um de sempregado que in vade a fá -
brica?

Ministro: – Na con dição de ci dadão
que luta pela ga rantia de di reitos fun damen-
tais à so brevivência, ne nhuma.

Portanto, o Sr. Mi nistro de clara que não vê ne -
nhuma di ferença en tre qual quer ci dadão que invade
um res taurante para con seguir co mer, um de sem-
pregado que in vade uma fá brica para con seguir um
emprego ou qual quer ou tra ati tude nes se sen tido.
Logicamente, de ixa to dos nós mu ito pre ocupados.

Srªs. e Srs. Par lamentares, o Mi nistro Ros seto tem 
de com preender que ago ra ele in tegra o Go verno e,
como tal, não pode fa zer co locações que pos sam ge rar
interpretações equi vocadas da atuação do Estado, es ti-
mulando pro cessos de in vasão e de de sordem para se
alcançar a pres tação efi ciente de suas ações. Ao não di -
ferençar e, mais que isso, con denar os processos de
ocupação em qualquer área ou se tor, as pa lavras do Mi -
nistro soam como um con sentimento a ini ciativas des se
tipo, o que é mu ito con denável.

Esquece o Mi nistro que suas pa lavras têm re -
percussão na cional e que, in clusive, ser vem de nor te
para o com portamento de ou tras au toridades do Go -
verno e fora dele. Ao não en xergar in conveniente nas
iniciativas de in vasão, a so ciedade fica per plexa, por -
que quem fala é uma au toridade le galmente cons tituí-
da e res ponsável por aque la área de atu ação.
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Outro as pecto im portante e que me mo tivou a
subscrever o re querimento do Se nador Ro mero
Jucá, para que o Mi nistro do De senvolvimento Agrá -
rio com pareça ao ple nário do Se nado para se ex pli-
car por suas co locações, diz res peito ao pro cesso
de ocu pação do Incra por in dicações po líticas do
Movimento dos Sem-Ter ra, o que é um enor me ris-
co para o nos so País. 

O Sr. De móstenes Tor res (PFL – GO) – V. Exª
me per mite um apar te?

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com pra -
zer, ouço V. Exª.

O Sr. De móstenes Tor res (PFL – GO) – Se na-
dor Pa ulo Octá vio, co mungo da pre ocupação de V.
Exª. O que mais me es tarreceu na en trevista foi o Mi -
nistro afir mar que se tra ta de uma ques tão de po lícia;
ou seja, S. Exª vê a ques tão so cial com os olhos de
cem anos atrás. Um Go verno que se diz evo luído, que 
prega a re forma agrá ria, o que não é des cartado, tem
de tra balhar com a ci vilização. Não po demos pre gar –
principalmente as au toridades – o des cumprimento
da lei e, mais: fa zer com que a po lícia te nha de re sol-
ver tudo nes te País é uma vi são ab solutamente au to-
ritária! Então, ex terno a V. Exª toda a mi nha con cor-
dância e o meu re púdio às pa lavras do Mi nistro. O Mi -
nistro não tem que pre gar a ilegalidade, a su blevação,
e, quan do isso acon tece, toda e qual quer au toridade
tem sob sua res ponsabilidade o de ver de re pelir, de
forma ve emente – in clusive ver balmente – que es sas
agressões aconteçam. Fi quei es tarrecido, prin cipal-
mente por que o Mi nistro faz par te de um Go verno
cujo mote de cam panha foi o in cremento das ques-
tões so ciais e não a fo mentação da ile galidade e, de
certa for ma, do ban ditismo. Aplaudo V. Exª, con cor-
dando in tegralmente com suas pa lavras.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agra de-
ço a V. Exª pela in tervenção, no bre Se nador do Esta -
do de Go iás, companheiro De móstenes Torres. No
momento em que o pró prio Mi nistro, ao ini ciar a sua
entrevista, diz que vi vemos num Bra sil onde as leis
não es tão sen do res peitadas e onde há mu ita vi olên-
cia, se S. Exª não vê ne nhum im pedimento para as
pessoas in vadirem restaurantes, fá bricas, lo jas, fa-
zendas, está in citando a ile galidade e a vi olência.

Isso me pre ocupa mu ito, porque já co meçam a
aparecer mo vimentos de fa zendeiros se ar mando em
todo o País, e nós que remos um Bra sil pa cífico, um
Brasil que res peite as leis. Por isso, é mu ito gra ve.

Ontem mes mo, Se nador De móstenes Tor res,
assinei jun to com o Se nador Ro mero Jucá re queri-
mento de con vocação, para que o Mi nistro ve nha a

esta Casa pres tar es clarecimentos so bre o seu pen -
samento. Afi nal de con tas, S. Exª será o gran de res -
ponsável por uma área vi tal para o de senvolvimento
do nos so País, que é a re forma agrá ria.

Sr. Pre sidente, será que o Go verno não con se-
gue im plantar um pro cesso de par ceria com as li de-
ranças no cam po que não im plique a en trega pura e
simples do apa relho do Esta do? Como se comporta-
rão os di rigentes do Incra, to dos ori undos do MST, di -
ante de uma in vasão?

É a gran de per gunta. O Bra sil quer sa ber como
vai se com portar da qui para fren te o cor po de fun cio-
nários e de di retores do Incra no que se re fere a fu tu-
ras in vasões.

E do cum primento de de cisão ju dicial para re ti-
rada de com panheiros seus? Po derão os pro dutores
rurais en contrar im parcialidade den tro do Incra?

São per guntas que de vem ser res pondidas pelo
Ministro, como for ma de se evi tar o acirramento dos
conflitos no cam po. O PT sempre alar deou que ti nha
um pro jeto de re forma agrá ria fac tível e ca paz de ser
implementado com ra pidez. Cabe aos in dicados para
conduzir esse pro cesso ter a ce leridade e a com pe-
tência para tor ná-lo re alidade.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
Muito obri gado pela to lerância.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-

pos) – Con cedo a pa lavra ao no bre Se nador De mós-
tenes Tor res, do PFL do Esta do de Go iás, por cessão
do no bre Se nador Mão San ta.

S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Pronuncia o se guinte dis curso.) – “O Ara guaia é de
uma ma jestade tão im ponente que as sombra e aba te
o es pírito.” (Cou to de Ma galhães)

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, o ter ceiro
Fórum Mun dial da Água, que se en cerrou no úl timo
domingo em Kyo to, no Ja pão, re velou nú meros es tar-
recedores so bre a cri se dos re cursos hí dricos. De
acordo com re latório apre sentado à cú pula mun dial
pela Orga nização das Na ções Unidas, um bi lhão e
cem mi lhões de pes soas so frem da es cassez de
água, três bi lhões utilizam o pro duto con taminado e
dois bi lhões e qua trocentos mi lhões não têm aces so
ao ser viço de sa neamento. Em 2000, mais de dois mi -
lhões e du zentas mil cri anças mor reram em vir tude
de pa tologias de ve iculação hí drica. No Bra sil, es ti-
ma-se que 70% das in ternações hos pitalares são pro -
vocadas por con taminação da água, a um cus to de
dois bi lhões de dó lares ao ano.

O re latório da ONU con cluiu que o pla neta con -
some a me tade dos re cursos hí dricos dis poníveis e
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que, em 2005, a re lação che gará a dois ter ços. Além
da cri se de es cassez, há ain da um pro blema mais
grave: a pouca água dis ponível é mu ito mal ge rida,
além de so frer im placável de gradação.

Embora seja um re curso na tural re novável, a
água é fi nita, dis tribuída de ma neira pou co uni forme e 
jogada fora no ralo do des perdício. Por dia, são des -
pejados 1.500 qui lômetros cú bicos de es goto do més-
tico nos ma nanciais.

De acor do com o jor nalista Was hington No vaes,
um dos ma iores es pecialistas bra sileiros em am bien-
te, são car reados aos cur sos de água do pla neta cer -
ca de dois mi lhões de to neladas de lixo por dia.

Tratar a cri se da água como um pro blema do fu -
turo é um equí voco im perdoável. As crises de abas te-
cimento na re gião da Mata Atlân tica, onde vi vem 110
milhões de bra sileiros, são tes temunhas de que a cri -
se é con temporânea. Embo ra o Bra sil de tenha apro xi-
madamente 15% da água doce da Ter ra e o ma ior
aqüífero sub terrâneo do planeta, os con trastes de dis -
tribuição dos re cursos hí dricos são alar mantes. A Re -
gião Nor te re presenta 7% da po pulação bra sileira e
detém 68% da água dis ponível. Já a Re gião Su deste
abriga 43% dos bra sileiros, mas so mente pos sui 6%
das re servas. Ainda as sim, os re cursos são des gasta-
dos, se gundo a Agên cia Na cional de Águas, por pro -
blemas como o des matamento, a con taminação por
rejeitos do mésticos, in dustriais, agro tóxicos e a má
gestão. Ou seja, há uma cri se mun di al de água e o
País, ma ior de tentor do re curso na tural, o des trói em
vez de re conhecer o seu po tencial es tratégico.

O Bra sil, des de 1997, pos sui uma das me lhores
legislações do mun do em ma téria de ge renciamento
de re cursos hí dricos, mas fal ta es forço go vernamen-
tal para tra zer a lei à re alidade. Os Co mitês de Ba cia,
que são o mar co zero para o es tabelecimento das po -
líticas lo cais de ges tão da água, avan çaram com mui-
ta ti midez des de en tão. Enquanto isso, agra vam-se os 
conflitos pela pos se do re curso na tural, e há nes te
País uma guer ra, ain da não de clarada, pelo uso da
água. Só em Go iás existem mais de seis mil con flitos
em es tado de la tência, mas, in felizmente, um úni co
Comitê de Ba cia, no Rio Meia-Pon te, foi ins talado.

Hoje, eu gos taria de con vidar Vossas Exce lênci-
as para uma vi agem ao Ara guaia. Trata-se de um dos
maiores ma nanciais do Bra sil e que Go iás in corporou
à sua tra dição cul tural. No per curso, as Sras. e os Srs.
Senadores vão ob servar um Araguaia de na tureza
abençoada e de gradações sis temáticas. Va mos per -
correr mais de 750 qui lômetros de rio em ter ritório go -
iano, en tre as nascentes, na Ser ra dos Ca iapós, e a
Ponta Sul da Ilha do Ba nanal, onde o rio se des pede

de Go iás e ruma ao nor te, le vando águas que vão ali -
mentar a Ba cia Ama zônica.

O Ara guaia é ma jestoso e não se pode fa lar em
horizontes pró ximos na pa isagem des se rio. Dono de
2.115 qui lômetros de ex tensão, o ma nancial ba nha,
além de Go iás, os Estados de Mato Gros so, To cantins
e Pará. Lá ha bita uma das ma iores bi odiversidades do 
planeta. São cer rados, var jões e ma tas equa toriais.
Os es cassos ín dios ca rajá, que ain da con servam tra-
ços da cul tura tra dicional, o cha mam behocã, o gran -
de rio. No Ara guaia de Go iás, as gentes e as águas
pertencem umas às ou tras e há uma pa ixão in condici-
onal do meu povo por aque le rio.Como V. Exas. po de-
rão ob servar em nos sa vi agem, o lu gar guarda pa isa-
gens fan tásticas, temporadas lú dicas, co munidades
amarguradas e mu ita de gradação am biental.

O Ara guaia nas ce em duas ver tentes na di visa de
Goiás com o Mato Gros so. O Grande Rio já co meça o
seu cur so como um fi lho per dido. Na re gião das nas cen-
tes, em uma área de 1.500 me tros qua drados, apro xima-
damente no venta mé dias e imen sas ero sões es tão con-
sumindo as águas do Ara guaia. Cha mado de vo çoroca,
o pro cesso ero sivo é con tínuo, avan ça com ve locidade e
tornou-se um dos mais se veros da nos am bientais do
Brasil. Para se ter uma no ção da grandeza do es trago,
basta ci tar a vo çoroca chi tolina. Trata-se de uma fe rida na 
terra de cin co qui lômetros de ex tensão, se tenta me tros
de lar gura e cin qüenta me tros de pro fundidade. Só a chi -
tolina já car reou algo pró ximo de 17 mi lhões de me tros
cúbicos de are ia do le ito ao Ara guaia. As vo çorocas fo-
ram pro vocadas pelo ma nejo ina dequado do solo na
agricultura in tensiva e pelo his tórico des caso go verna-
mental. As terras do Alto-Ara guaia são frá geis e are no-
sas e não su portaram o des matamento ir responsável.

O dano am biental das nas centes do Ara guaia
precisa ser tra tado como um pro blema bra sileiro. O
Araguaia é um rio na cional, e a União não pode con ti-
nuar fa zendo “cara de pa isagem” en quanto as vo ço-
rocas tra gam suas nas centes e com prometem toda a
qualidade am biental do Gran de Rio.

Em 1997, quan do eu era Pro curador-Geral de
Justiça do Esta do de Go iás, promovi em meu Esta do
uma cam panha em de fesa das nas centes do Ara gua-
ia, com o apo io da Rede Glo bo de Te levisão. Na
época, le vei o en tão Mi nistro do Meio Ambi ente e dos
Recursos Hí dricos, Gus tavo Kra use, até a chi tolina. O 
Ministro fi cou abis mado com a gra vidade das ero-
sões, pôs re cursos à dis posição para que se fi zessem
os es tudos pre liminares, o que foi de gran de va lia.
Mas aler to esta Casa de que, para as pró ximas ge ra-
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ções, pode ser que não haja mais Ara guaia ne nhum,
caso o pro blema não seja tra tado com pro vidências à
altura de sua ex tensão. Vou apre sentar à Co missão
de Assun tos So ciais um re querimento para que o Se -
nado ob tenha um di agnóstico pre ciso das ero sões do
Araguaia. O do cumento de verá ser en caminhado à
Excelentíssima Mi nistra do Meio Ambi ente, Ma rina
Silva, e te nho mu ita es perança de que a ma ior au tori-
dade am biental do País há de sen sibilizar-se. Su giro a 
visita de uma co missão do Se nado para a per cepção
in loco do de sastre am biental. E gos taria de concla-
mar a união das Srªs. e dos Srs. Se nadores dos Esta -
dos do Cen tro-Oeste, do To cantins e do Pará para
que pos samos de flagrar uma cam panha na cional em
defesa das nas centes do Ara guaia.

A nos sa vi agem pros segue na re gião do
Alto-Araguaia. O rio ain da é es treito, pe dregoso e se
despeja em que das de até cem me tros, como é o
caso da Ca choeira Cou to de Ma galhães. Em se guida,
ruma para o Vale do Encan tado. Na re gião, há um
Araguaia pou co co nhecido e as ter ras são ain da sel -
vagens. Não há pra ias e o rio cor ta qua renta qui lôme-
tros de cannyon pro fundo. As águas são azu is, bru -
tas e en volvidas por uma das pou cas re servas de ve -
getação ci liar do cer rado em toda a ex tensão go iana
do Ara guaia. Para fa zer o Vale do Encan tado, o Ara -
guaia re alizou es forço de mi lhões de anos for jando a
resistência de um com plexo ro choso. Na fratura da
serra, o rio cor re ve loz e es culpi nas pa redes de sua
calha for mas ge niais que lem bram obra de Ga udí.

Depois de de ixar a pa isagem es carpada do
cannyon, o Ara guaia se es praia de uma pla nície de
inundação que se es tende até sua foz. O mo vimento
natural, de avan ço e re cuo das águas, so bre o le ito
instável do Ara guaia for ma pra ias que de senham um
dos ho rizontes mais aco lhedores des te País e la gos
que fun cionam como ber çário de inú meras es pécies.

O Sr. João Ri beiro (PFL – TO) – Per mite V. Exª
um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Concedo o apar te ao no bre Se nador João Ri beiro.

O Sr. João Ri beiro  (PFL – TO) – Em pri meiro lu -
gar, cum primento V. Exª pelo bri lhante dis curso que
faz, com a cla reza mu ito gran de de co nhecimento, so -
bretudo, das po tencialidades hí dricas, prin cipalmente
em re lação ao rio Ara guaia, sem som bra de dú vida
um dos rios mais bo nitos do Bra sil, que tem as me lho-
res pra ias e uma im portância mu ito gran de para o
nosso País. A ou tra questão, que V. Exª até o mo men-
to não abor dou – e não sei se irá abor dar – diz res pei-
to à hi drovia Ara guaia/To cantins, mu ito dis cutida e
contestada, so bretudo pe los falsos am bientalistas,

mas que tra rá uma re cuperação do rio Ara guaia, da -
quilo que já está de gradado. Sei que há mu itas con tro-
vérsias a res peito des te as sunto, mas nós, so bretudo
os que so mos do Estado do To cantins, so mos fa vorá-
veis à im plantação des sa hi drovia tão im portante.
Precisamos, pois, dis cutir mu ito a res peito des tes te -
mas tão im portantes que V. Exª está abor dando: o
problema do tu rismo eco lógico e da pes ca. Qu ero pa -
rabenizá-lo e di zer que V. Exª abor da o ques tão com
muita pro priedade. A dis cussão des se tema é, re al-
mente, mu ito in teressante e ha veremos de dar con ti-
nuidade a ela em ou tras opor tunidades. Pa rabéns
pelo dis curso que faz.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Muito obri gado, no bre Se nador João Ri beiro.

O Sr. Le onel Pa van (PSDB – SC) – Se nador
Demóstenes Torres, per mite-me V. Exª um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Com mu ito pra zer.

O Sr. Le onel Pa van (PSDB – SC) – Em pri meiro
lugar, quero cum primentá-lo por abor dar este as sunto
tão im portante que é a ques tão da água e que, cer ta-
mente, to dos os Mu nicípios, to dos os Estados e todo
homem que quer pre servar a vida de veria es tar dis cu-
tindo há mais tem po. E a sua pre ocupação, com cer -
teza, mos tra a pre ocupação des ta Casa com este se -
tor. Tam bém que ro cum primentá-lo porque o seu dis -
curso vem jus tamente em um pe ríodo em que está
havendo, em Brasília, a Se mana da Água e o De sen-
volvimento da Jus tiça Ambi ental. Além dis so, este ano
também é con siderado o Ano Inter nacional da Água.
Inclusive, o Se cretário de Meio Ambi ente de Bal neá-
rio Cam boriú, San ta Ca tarina, Ra imundo Mal ta, está
aqui para, jus tamente, re ivindicar ma ior par ticipação
do po der pú blico. Eu gostaria de res saltar que, no
Brasil, há mais ou me nos 90 co mitês ins talados que
trabalham a ques tão da água, a pre servação dos ma -
nanciais e os des matamentos que pre judicam o vo lu-
me de água do nos so País. Des tes 90 co mitês, 80%
são da so ciedade ci vil, ape nas 20% têm a par ticipa-
ção da União e do Esta do. Fe lizmente, nes te se tor, a
sociedade ci vil está par ticipando. Assim, apro veitan-
do esse seu bri lhante pro nunciamento, que ro pe dir ao 
Governo Fe deral – que tem um com promisso com o
meio am biente, ten do as sumido um com promisso
com todo o Bra sil no sen tido de pre servá-lo e pre ser-
var o po tencial das nos sas águas – que en caminhe
recursos para es ses co mitês, já que 80% de les são
da so ciedade ci vil, e seus mem bros tra balham por
vontade pró pria, sem re muneração, mas es tão sem
condições de agir por fal ta de re cursos. Por tanto, re -
ceba os meus cum primentos pela opor tunidade do
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discurso, as sim como a to dos os que es tão aqui em
Brasília, hoje, dis cutindo a ques tão da água. Não bas -
ta ape nas que o Go verno pro meta, as co isas têm que
acontecer na prática. Faz-se ne cessário que se des ti-
nem re cursos a es ses co mitês para que pos sam tra -
balhar e, no fu turo, não te nhamos sé rios pro blemas
de água. Mu ito obri gado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Agradeço a V. Exª e tam bém ao no bre Se nador João
Ribeiro pela in tervenção. O que V. Exª aca ba de di zer
é ver dade. Para se ter uma idéia, te mos ape nas um
comitê de ba cia, o que é mu ito pou co, por que Go iás é
um dos Esta dos que têm mais água, tan to no len çol
freático quan to nos seus ma nanciais.

O nos so Ara guaia, rio que eu gos taria que to dos
os Se nadores ti vessem opor tunidade de co nhecer, é
um ma nancial es plêndido de tu rismo e de pre serva-
ção. Mas ele vem sen do tur bado, tan to pelo plan tio
predatório em suas nas centes quan to pelo lixo que é
despejado no rio. Em al gumas ci dades, até o es goto
in na tura é des pejado no rio. 

Enquanto no mun do todo se dis cute ques tões
de eco nomia, tec nologia e até se fala em guer ra pela
água, es tamos sim plesmente jo gando fora tudo aqui -
lo que a na tureza nos deu e que Deus aben çoou.

Voltando a fa lar so bre o Ara guaia, suas águas
são ex tremamente pis cosas, mas sen tem o im pacto
da pes ca pre datória. Em ju lho, na tem porada tu rística,
aproximadamente 200 mil pes soas pas sam pelo Ara -
guaia – tu ristas que são mu ito bem-vin dos, mas que
também pro duzem lixo aci ma da ca pacidade de ab-
sorção dos mu nicípios ri beirinhos, o que aca ba por
contaminar o Ara guaia.

Sr. Pre sidente, o mes mo Ara guaia que abri ga
paisagem oní rica e se dutora, não sabe o que fa zer
com o pró prio lixo. De acor do com pes quisa do Insti tu-
to Bra sileiro de Ge ografia e Esta tística – IBGE, me ta-
de das 708 to neladas de re síduos só lidos pro duzidos
por dia no Vale do Ara guaia é lan çada a céu aber to.
Os li xões são uma fon te mu ito pe rigosa de con tami-
nação das águas e in fluem di retamente na que da da
qualidade de vida das po pulações afins, além de se -
rem um es pelho do subdesenvolvimento.

No Bra sil, gas tam-se hor rores com obras com -
plexas e de ba ixo ren dimento pú blico, mas não há
uma po lítica efi ciente de ges tão dos re cursos só lidos,
que de mandam pro vidências sim ples e in vestimentos
parcimoniosos. Acon dicionar os re jeitos em ater ros
controlados ou sa nitários cus ta me nos do que o mu ni-
cípio in veste no cus teio do aten dimento de pa tologias
produzidas pe los pro blemas am bientais. Há um cál -

culo da Orga nização Mun dial de Sa úde que in dica
que para cada dó lar in vestido em sa neamento são
economizados cinco em sa úde.

No Vale do Ara guaia, o des caso com o lixo se
soma ao im pacto do lan çamento de uma car ga de es -
goto lí quido re ferente a uma po pulação de mais de
380 mil ha bitantes. De to dos os Mu nicípios go ianos
do Ara guaia, ape nas Aru anã pos sui es tação de tra ta-
mento de es goto, cu jas obras es tão sus pensas a pe -
dido do Mi nistério Pú blico Fe deral, uma vez que a es -
tação está lo calizada em área in dígena.

O Ara guaia é um rio de ri queza na tural imensu-
rável, mas a sua gen te na tiva apre senta in dicadores
de po breza in justificáveis. O ri beirinho é um ho mem
normalmente ex cluído da pro teção do Estado, vive de 
ocupações temporárias e da eco nomia de sub sistên-
cia. No Vale do Ara guaia, o ín dice de anal fabetismo
atinge 35%, o do bro da mé dia na cional. Quem na ve-
ga as lon gas dis tâncias do Ara guaia ob serva um rio
cheio de so berania e co nhece um Bra sil que per ma-
nece iso lado nas bar rancas do Ter ceiro Mun do.

O Ara guaia é um rio de Go iás, mas é justamente
em meu Esta do que o ma nancial apre senta o ma ior
índice de de gradação am biental. O IBGE re alizou es -
tudo com o em prego de sen soriamento re moto por
satélite e con cluiu que oi tenta e cin co por cen to da co -
bertura ve getal do Ara guaia, em ter ritório go iano, não
existe mais. Há um dado ain da mais de sanimador:
nos úl timos três anos, con forme da dos da Agência
Ambiental de Go iás, foi au torizado o des matamento
de uma área de se tenta e dois mil hec tares.

Sr. Pre sidente, o Ara guaia que che ga à pon ta
sul da Ilha do Ba nanal é um rio can sado de tan ta de -
gradação, mas o ma nancial re siste e se gue avançan-
do so bre uma pla nície sem fim que aco lhe o cre pús-
culo e já foi o am biente de de zenas de co munidades
indígenas. Hoje, os es cassos so breviventes são um
povo amar gurado, que não con segue ver fu turo al-
gum no ho rizonte.

A nos sa vi agem che ga ao fim com a la mentável
percepção de que a sa úde am biental de um dos ma i-
ores ma nanciais do País é cla udicante. Va lho-me da
tenacidade da quelas águas para de fender a ter ra e as 
gentes do Ara guaia e afir mar ao Bra sil que não vou
permitir que a omis são go vernamental la vre a senten-
ça de mor te do Gran de Rio de Go iás.

É pre ciso que a União aju de o nos so Esta do a
fazer que o Ara guaia vol te a cor rer ma jestático e a se
portar como um rio da União, ama do pelo seu povo.

Sr. Pre sidente, fa rei um re querimento for mal à
Mesa so licitando que um gru po de Se nadores vi site
as ter ras do Ara guaia, es pecificamente no mês de ju -
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lho, para to mar co nhecimento des sa pro blemática e
lutar para sal var um rio que pas sa por qua tro Esta dos
e é or gulho não só de Go iás mas do Bra sil.

Muito obri gado a to dos.
O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-

pos) – Con cedo a pa lavra ao no bre Se nador Alberto
Silva, do PMDB do Pi auí, por vinte mi nutos.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, ve nho à tri buna,
hoje, para tra tar de um as sunto que in teressa de per to
ao meu Esta do, ao Nor deste e ao Bra sil: o pe tróleo.

O que tem acon tecido com o pe tróleo no mun do
desde que foi des coberto? Ci vilizações que se suce-
deram ao primeiro poço de pe tróleo de senvolveram
tecnologias, ge raram mo tores e a hu manidade fi cou
dependendo des se óleo ne gro de tal for ma, que há
uma guer ra ago ra no Ira que, no fun do, no fundo, im -
pulsionada pelo de sejo de se ven cer aquele país, que
é o se gundo ma ior pro dutor de pe tróleo do mun do.

E, no Bra sil, quem tra ta do pe tróleo? A Pe tro-
bras, essa gran de em presa que trou xe de senvolvi-
mento ao País gra ças às pes quisas e às re finarias por 
ela mon tadas, mas que ain da luta com a de ficiência
no aten dimento às ne cessidades bra sileiras. Fala-se
que ela já pro duz 900 mil bar ris por dia, mas ela ain da
importa óleo di esel, porque nos sas re finarias não têm 
a ca racterística de pro duzir mais di esel do que ga soli-
na. Pro duzimos mais ga solina do que di esel e te mos
que ven dê-la ou mis turá-la com o ál cool para aju dar
no de senvolvimento do Bra sil. A Pe trobras im porta
300 ou 400 mil bar ris de pe tróleo por dia e pre cisa de
refinarias para trans formar esse óleo ne gro nos com -
bustíveis ne cessários ao de sen volvimento do País. 

Fala-se que, no mo mento, a Pe trobras pre cisa
de mais uma re finaria, o que foi o bas tante para de -
sencadear o in teresse do Bra sil in teiro, prin cipalmen-
te do Nor deste. Di zem que a re finaria tem que fi car no
Nordeste – o Sul já tem vá rias, to das es trategicamen-
te co locadas, com os seus ole odutos par tindo da pla -
taforma da ba cia de Cam pos e de ou tras. Agora mes -
mo, em Ser gipe, des cobriram mais pe tróleo den tro do 
mar. E es sas adu toras, es ses verdadeiros ole odutos
avançam 100 qui lômetros pelo mar e le vam o óleo ne -
gro para as re finarias.

Discute-se, en tão – já que essa re finaria tem
que ser no Nor deste –, em que lu gar da re gião ela
deve fi car. Para que não se diga que um de terminado
Estado tem mais di reito, por al guma ra zão, lembram
os Esta dos que têm gran des por tos: Per nambuco tem 
Suape, um porto ca paz de abri gar um pe troleiro de

trezentas mil to neladas; o Ce ará tem o por to do Pe-
cém, que tam bém tem es sas ca racterísticas, e, no
restante, os por tos são pe quenos e não com portari-
am um pe troleiro da quele ta manho.

Antes de fa lar no Pi auí, gostaria de lem brar que
todos nós, que go vernamos o Esta do, fi camos cons -
trangidos com um le vantamento fe ito pela Fun dação
Getúlio Vargas, que co locou o Pi auí como o Esta do
mais po bre da Fe deração. Mas o que mais nos es tar-
receu foi o fato de que ali se di zia que, além de po bre,
50% da sua po pulação es tava aba ixo da li nha de po -
breza. Isso é mi séria. Nes se caso, o Pi auí já não pode
fazer parte do Gru po dos Oito, do G-8 nor destino. Da
mesma ma neira que exis tem os grandes no mundo
globalizado, os mais ri cos, que for mam o Gru po dos
Oito, no Nor deste, guardadas as pro porções, o Pi auí
é o nono. O Gru po dos Oito está lá, e os Esta dos que
o com põem são mais ri cos do que nós, pelo que vi no
levantamento da Fun dação Ge túlio Var gas.

Como o Esta do é mu ito po bre, ao des cobrir isso,
o Pre sidente Lula, com sua sen sibilidade, ele geu-o o
preferido para co meçar o grande pro grama do seu
Governo, o Fome Zero. De fato, le vou até lá to dos os
ministros, e já co meçaram a dis tribuir os car tões que
garantem uma parcela mí nima para cada fa mília.

Mas, Srªs e Srs. Se nadores, vol temos ao pe tró-
leo. Diz-se que os cri térios para que a re finaria seja
colocada em al gum Esta do do Nor deste são téc nicos.
O Pi auí não per tence ao G-8 nor destino, que vai da
Bahia ao Ma ranhão, portanto, es tamos como que ex -
cluídos, em vir tude des se le vantamento que nos opri -
me e até nos en vergonha, que nos co loca como os
mais po bres.

Com 50% da sua po pulação aba ixo da li nha de
pobreza, o que fa zer para um do ente des se por te? A
UTI da po breza? Para esse mal, só o gran de re médio.
Qual é o re médio? A Ba hia gas tou R$2 bi lhões para
levar uma fá brica de au tomóveis para lá. Mas essa fá -
brica gera mi lhares de em pregos e os re cursos que
giram em torno dela tor nam a Ba hia, que já era rica,
bem mais rica e bem mais pro missora em ofer ta de
empregos.

E no Pi auí? Admitamos – e va mos agradecer ao
Presidente Lula a sua ini ciativa de co locar o Pi auí em pri -
meiro lu gar no Pro grama Fome Zero – que Sua Exce lên-
cia con siga dis tribuir o di nheiro do pro grama para a ma io-
ria da po pulação po bre. Mas e o de senvolvimento? É cla ro
que isso não gera de senvolvimento. Pre cisamos de um
remédio bem for te para mal tão gran de.

E eu, ago ra, me di rigiria ao Pre sidente Lula: Pre -
sidente, já que Sua Exce lência es teve no Pi auí, e o

MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL334 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



04684 Qu arta-feira  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003

elegeu como o Esta do mais po bre, pen sa que com o
Programa Fome Zero pode le vantar o Estado, mas,
nós, que já o go vernamos – e aqui es tão o nosso Go -
vernador Mão San ta, que tam bém fez mu ito pelo Pi a-
uí, e ou tros –, sa bemos que, com o Fome Zero, mes -
mo dis tribuindo tudo, o Pi auí não acom panha o Gru po
dos Oito, o G-8 nor destino. Esta mos tão dis tanciados
dos de mais, que só um gran de re médio pode sal var o
nosso Esta do. E o re médio, Se nhor Pre sidente, está
em suas mãos: a re finaria.

Por que não ins talar uma re finaria da Pe trobras
no Pi auí? Perguntarão: como? O Pi auí tem con dições
de abri gar uma re finaria? Va mos aos da dos técnicos.

Será que é pre ciso um por to para im plantarmos
uma re finaria no Esta do? Pelo es tudo e ex periência
que te nho so bre o as sunto, como en genheiro, digo que 
não. No Rio Gran de do Nor te, exis te um por to-ilha, dis -
tante pou co mais de trin ta mi lhas da cos ta, que re cebe
o sal pro duzido na quele Esta do. Ima ginamos que um
petroleiro de 300 mil to neladas re quer um ca lado de 20 
a 25 me tros. Entre cin co e dez qui lômetros das pra ias
de Luís Cor reia, há a cota de 25 me tros. Não pre cisa-
mos de um por to-ilha, por que o pe troleiro não tra balha
com guin daste, mas com bom bas.

O pe troleiro com prime o óleo ne gro se está
mandando o pe tróleo para uma re finaria; caso con-
trário, re cebe o óleo re finado, e isso tam bém fun cio-
na com o bom beamento. Logo, as ins talações são
simplicíssimas. Para que um pe troleiro des se por te
fique em fren te às pra ias de Luís Cor reia, no meu
Estado, bas ta que fa çamos lá uma cor tina com a im -
plantação de 15 dolfings. O que é um dolfing? É
uma co luna de aço e con creto, com cer ca de três
metros de diâ metro, fin cada na pla taforma con tinen-
tal, que sobe e fica fora do mar. E, com uma cor tina
de con creto li gando os dolfings en tre si, for mo uma
parede de con creto e a co loco com uma cur va es tu-
dada e de finida, de tal ma neira que as on das que
batem nesse pa redão não ca usam im pacto. Elas so -
bem su avemente, e, do lado in terno des sa cor tina, o 
mar é man so. Assim, o pe troleiro po derá trans ferir,
tranqüilamente, para a re finaria do Pi auí a quan tida-
de de óleo ne cessária.

Onde se ria ins talada a re finaria? Va mos men ci-
onar no vamente al guns da dos téc nicos. Pre cisamos
de por to? Não. Mas exis te a me nor dis tância en tre o
petroleiro e a re finaria. Estou a me nos de dez qui lô-
metros das pra ias, e a Pe trobras faz ole odutos de 100
quilômetros da pla taforma para o con tinente. Ali se-
rão, no má ximo, dez qui lômetros. E, en tre as pra ias de 
Luís Cor reia e o rio Par naíba – ano tem, Sr. Pre siden-
te, Srªs e Srs. Se nadores –, há um rio pe rene.

Há pou co, fa lava-se, aqui, no Ara guaia. No
Nordeste, exis tem dois rios: o São Fran cisco e o
Parnaíba. Este úl timo tem 1,6 mil qui lômetros de ex -
tensão: nas ce na Ser ra Dois Irmãos e, do li toral, vai
até San ta Fi lomena, no Pi auí, e a Alto Par naíba, no
Maranhão. Alto Par naíba está dis tante de Pal mas –
aqui se en contra pre sente um Se nador de To can-
tins, que, no mo mento, pre side esta ses são – mais
ou me nos 230 qui lômetros, e, de San ta Fi lomena
para Bar reiras, na Ba hia, são ape nas 400 quilôme-
tros. Os com bustíveis são con sumidos em Barreiras,
naquela imen sa área que pro duz soja – são 1,1 mil
quilômetros. Do por to de San ta Fi lomena a Bar rei-
ras, são 400 qui lômetros de as falto, e para Pal mas
são 200 qui lômetros. Então, se há um rio na vegável,
coloco a re finaria na ci dade de Par naíba, ao lado do 
rio Par naíba, dis tante ape nas 25 qui lômetros do lu-
gar onde o pe troleiro vai en costar, uti lizando dois
oleodutos: um de les traz o pe tróleo para ser re fina-
do, e o ou tro leva o pe tróleo re finado para que os
grandes pe troleiros dis tribuam o óleo para o Bra sil.

Como che ga o óleo em Re cife? Um pe troleiro
encosta e bom beia óleo diesel, ga solina e que rosene
para o re servatório do Esta do. E como os ou tros Esta -
dos o re cebem? Va mos ci tar o caso do Rio Gran de do
Norte, da Pa raíba e do Ce ará. No Ce ará, há um enor -
me re servatório e até uma fá brica de as falto. Os pe -
troleiros en costam lá – nem fi cam mu ito per to, porque
são gran des – e bom beiam para o ter minal. Avançam
um pou co mais, vão a São Luís e dis tribuem o com -
bustível re finado na quela ci dade. De São Luís, o trem
apanha o com bustível e o leva para Te resina, onde
construí um ter minal para 30 mil to neladas.

Srªs e Srs. Se nadores, se a dis tribuição é fe ita
por na vios, por bar cos de grande ca lado da Pe trobrás,
se a re finaria for ins talada em Par naíba, ao lado do rio 
Parnaíba, ha verá duas gran des van tagens: água em
abundância – o rio Par naíba tem uma va zão de 300
m3 por se gundo – e ener gia elé trica, pois, ao lado do
rio há uma su bestação de 100 me gawatts de ca paci-
dade de ener gia elé trica.

Se a re finaria está em Par naíba, na turalmente
a 25 qui lômetros do pe troleiro, utilizando um ole odu-
to que vem pelo mar, não se de sapropria nada: se-
gue-se o le ito da es trada de fer ro, e che ga-se até a
refinaria, que es taria em um lu gar cha mado Ro sápo-
lis. Ali há uma imen sa área – Par naíba é uma ci da-
de de 200 mil ha bitantes – onde se po dem construir
residências para os ope rários da re finaria. E mais do 
que tudo: o pe tróleo pode ser le vado por trem até o
terminal de Te resina, e bar caças po dem su bir o rio e 
levar o com bustível até a re gião do cer rado. Com
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dez mi lhões de hectares de cer rado, em dez anos, o 
Piauí po derá es tar produzindo 25 mi lhões de to nela-
das de grãos.

De onde viria o combustível necessário para
abastecer milhares de tratores e colheitadeiras nos
cerrados piauiense, maranhense e baiano? O
combustível viria pelo rio. Ninguém pode contestar
que o transporte mais econômico é o hidroviário. A
relação é de um para dez: dez para o rodoviário, cinco 
para o ferroviário e um para o hidroviário.

Portanto, a re finaria deve ser ins talada em Par -
naíba.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mite-me V.
Exª um apar te?

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Ouço o
nobre com panheiro Mão San ta, com mu ito pra zer.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Alber -
to Sil va, aqui não es tão dois Se nadores a es pera para 
apartear V. Exª, mas, sim, dois dis cípulos de V. Exª.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Mu ito
obrigado.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Enten do que o
País deve pa rar para ou vir V. Exª. E es pero que a nos -
sa voz che gue à Mi nistra de Mi nas e Ener gia, en ge-
nheira Dil ma Rous seff. V. Exª é a ma ior ex periência
viva da Enge nharia de nosso País. Lem bro-me que,
em 1948, V. Exª foi ele ito pre feito de mi nha ci dade de
Parnaíba – e o foi por duas ve zes. Tam bém tive a fe li-
cidade de ser pre feito da quela ci dade, mas te nho a
dignidade de con fessar que o me lhor pre feito de Par -
naíba foi V. Exª.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Mu ito
obrigado.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª foi, por
duas ve zes, Go vernador do Esta do do Pi auí: uma, no
período re volucionário e, ou tra, le vado pe los bra ços
do povo. Está vamos lá eu e o Se nador He ráclito For -
tes. Deus tam bém me per mitiu go vernar o Pi auí por
duas ve zes, mas te nho de con fessar que V. Exª foi
melhor que eu. De pois, V. Exª foi Pre sidente da EBTU
– Empre sa Bra sileira de Trans portes Urba nos e me -
lhorou mu ito o trans porte no País. Com essa ex pe-
riência ex traordinária, a opi nião de V. Exª, um téc nico
respeitado e acre ditado, deve ser le vada em con side-
ração. Essa ques tão da re finaria é, so bretudo, um
problema de dis tribuição de ri quezas. Juscelino Ku-
bitschek de Oli veira, que não era en genheiro como V.
Exª, Se nador Alberto Sil va, e a Mi nistra de Mi nas e
Energia, Dilma Rous seff, mas era mé dico-cirurgião
como nós, cons truiu a Ca pital da Re pública, que era
um so nho des te País. Foi um em preendimento que

saiu mais caro, por que ele, que po deria ter es colhido
Goiânia, Aná polis, ou mes mo ter vol tado para Sal va-
dor, na Ba hia do nos so Cé sar Borges, es colheu Bra-
sília. Saiu mais caro, mas foi uma de cisão po lítica, de
interiorizar re cursos para que se es palhassem por
todo o Bra sil. Ocorre o mes mo com esse caso da re fi-
naria no Pi auí: sig nificará dis tribuição de ri quezas. No
México, exis te um Mi nistro da Po pulação. O nos so
Presidente Lula, em quem vo tei e apoiei, de via pen -
sar nis so. O Mi nistro da Po pulação se ria o res ponsá-
vel pela de terminação dos lu gares onde se riam ins ta-
ladas as gran des em presas e as gran des in dústrias,
de acor do com a ne cessidade de de senvolvimento.
Então, é a gran de opor tunidade de o País res gatar a
grandeza da his tória do Pi auí, íco ne na Inde pendên-
cia, na Re pública e na mo ralidade do Bra sil. Aqui no
Senado, nin guém ce deu à grandeza da quele que ad -
ministrou esta Casa por duas ve zes: Pe trônio Por tella.
E, para mos trar a gran deza do Pi auí, é o úni co Esta do
no Se nado que tem qua tro re presentantes: o gran de
Senador Alber to Sil va, este lí der in comensurável que
veio da Câ mara dos De putados, o Se nador He ráclito
Fortes, eu, e ain da o Se nador Sibá Ma chado, re pre-
sentante do Acre que nas ceu no Pi auí.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Mu ito
obrigado.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – No bre
Senador He ráclito For tes, a cam painha está so ando,
mas peço per missão da Mesa para ou vir V. Exª.

O Sr. He ráclito For tes (PFL – PI.) – Se nador
Alberto Sil va, tec nicamente V. Exª já des creveu o por -
quê das van tagens da ins talação da re finaria de pe-
tróleo no Esta do do Pi auí. Evidentemente que pou cos
neste ple nário, e mes mo no País, te riam con dições de 
discutir tecnicamente com V. Exª, pela ex periência,
pelo ti rocínio e por toda a his tória que tem no Bra sil
como en genheiro con sagrado. De pois das aná lises
técnicas fe itas por V. Exª, pre tendo de fender tam bém
politicamente a ins talação da re finaria. Acredito que o
Presidente Lula, como nor destino e re tirante, terá, na
hora da de cisão, tam bém que ana lisar a ne cessidade
do País e as do Pi auí – que são ain da ma iores – para,
por meio de po líticas di ferenciadas, be neficiar os
Estados que es tão em con dição de de sigualdade,
principalmente com re lação aos seus vi zinhos. Se
tudo isso não va ler, que ria lembrar que, para que o
Presidente Lula de cida po liticamente, bas ta exa minar
que o Pi auí é o úni co Esta do nor destino que tem um
Governador do seu Par tido. Então, Se nador Alberto
Silva, te mos to das as condições de ins talar essa re fi-
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naria, que se ria o gran de mar co do Go verno Lula no
Piauí, Esta do onde foi ini ciado, é bom que se fri se – e
o Pi auí agra dece –, o Pro grama Fome Zero. Te nho
certeza de que, se Sua Exce lência to mar essa de ci-
são po lítica, fi cará na his tória do Pi auí não como um
Presidente que ten tou ma tar a fome, mas como um
Presidente que co locou o Pi auí na era do de senvolvi-
mento, por meio da ge ração dos em pregos que uma
refinaria desse por te tra ria. Por tanto, pa rabenizo V.
Exª, Se nador Alberto Sil va, pelo pro nunciamento e
associo-me ao Se nador Mão San ta, à Ban cada Fe de-
ral e a to dos os pi auienses nes sa luta e nes sa trin che-
ira, cujo co mando V. Exª as sume nes te mo mento. Pa -
rabéns!

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Obri ga-
do aos dois com panheiros do Pi auí pe las pa lavras
elogiosas. Agra deço ao Pre sidente a opor tunidade
que me dá em con cluir o meu dis curso.

O nos so Se nador Mão Santa aca bou de fa lar
em dis tribuição de ren da. Re almente, o re médio para
o Pi auí não pode ser pe queno, por que o mal é mu ito
grande. A Fundação Ge túlio Vargas di vulgou da dos
em que o Pi auí apa rece como o Esta do mais po bre,
onde 50% da po pulação está aba ixo da li nha de po -
breza. Portan to, só um re médio he róico pode nos aju -
dar. E uma boa aju da se ria a ins talação pela Pe tro-
brás da re finaria em Par naíba. Digo isso como en ge-
nheiro e como téc nico, pois se tra ta de uma ci dade
que tem ao lado um rio de 1.600 qui lômetros de ex -
tensão na vegável, passando por uma área de cer rado
de 10 mi lhões de hec tares. O cer rado pi auiense, jun to
com o cer rado ma ranhense e o ba iano, irá re ceber o
combustível em bar caças, pas sando pela eclu sa de
Boa Espe rança, que tem ca pacidade para 10 mil to -
neladas/dia.

Por isso, Srªs e Srs. Se nhores, faço este ape lo
ao Pre sidente Lula: já que o Pi auí é o nono co locado,
não per tencendo ao gru po G-8 do Nor deste, que Sua
Excelência au torize a ins talação da re finaria no Pi auí,
mais pre cisamente em Par naíba, que tem ao lado um
rio na vegável e uma su bestação de gran de por te,
com ener gia, além de áre as para a cons trução de re -
sidências. Com isso, o Pi auí se le vantará e, quem
sabe, sa irá do nono lu gar para se sen tar no ban co do
G-8 nor destino.

Muito obri gado.

Durante o dis curso do Sr. Alber to Sil-
va, o Sr. Edu ardo Si queira Cam pos, 2º
Vice-Presidente, de ixa a ca deira da pre si-
dência, que é ocu pada pelo Sr. José Sar ney,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pror rogo
a Hora do Expe diente por quin ze mi nutos para que
possamos aten der à so licitação de co municação ina -
diável, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re gimento
Interno.

Concedo a pa lavra ao Se nador João Ba tista
Motta, por cin co mi nutos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Para 
uma co municação inadiável. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, Srªs. e Srs. Se nadores, fo mos sur -
preendidos on tem com a trá gica no tícia do as sassina-
to de mais um juiz com prometido com a luta con tra o
crime or ganizado no País. Des ta vez, a bar bárie
aconteceu no meu Esta do, o Espírito San to.

Com 32 anos de ida de, o jo vem juiz da Vara de
Execuções Pe nais, Ale xandre Martins de Castro Fi -
lho, foi mor to a ti ros quando che gava a uma aca de-
mia, em Vila Ve lha, Mu nicípio da Re gião Me tropolita-
na de Vi tória. Esse cri me aba lou a so ciedade ca pixa-
ba, que já não agüen ta mais tan ta vi olência e ar bitrari-
edade. Mas que ro de ixar cla ro, Sr. Pre sidente, que o
que acon teceu on tem não in timidará os que, como
eu, es tão en gajados na ár dua luta con tra a cor rupção
e o cri me or ganizado.

Neste mo mento, re afirmamos o nos so apo io ao
Governador Pa ulo Har tung, que tan to tem tra balhado
para de volver ao Espírito San to o cli ma ins titucional
necessário a seu ple no de senvolvimento, lu tando
para ba nir do Esta do a vi olência e a im punidade. Mas, 
lamentavelmente, Sr. Pre sidente, ape sar de to dos os
esforços do Go verno es tadual e de mu itas ou tras ins -
tituições ca pixabas, o cri me or ganizado con tinua for te
e ati vo. A verdade é que o cri me or ganizado está re a-
gindo com ou sadia cada vez ma ior ao com bate que
vem so frendo por par te das au toridades constituídas
de nos so País, par tindo para o ex termínio su mário de
seus mais im portantes com batentes.

O as sassinato de Ale xandre Mar tins de Castro
Filho, as sim como o do juiz cor regedor de Pre sídios
de Pre sidente Pru dente, em São Pa ulo, Antônio José
Machado Dias, é uma afron ta ao Esta do bra sileiro.
Não po demos de ixar de agra decer ao Pre sidente Luiz 
Inácio Lula da Sil va, que, tão logo to mou co nhecimen-
to do fato, en viou ao Espí rito San to o Mi nistro da Jus ti-
ça, Már cio Thomaz Bas tos, que já de terminou que a
Polícia Fe deral seja re forçada no Esta do. Entretanto,
Sr. Pre sidente, não bas ta for talecer o tra balho da mis -
são es pecial re forçando o efe tivo po licial. É ne cessá-
rio mu ito mais. O Go verno Fe deral, os Esta dos e o
Congresso Na cional pre cisam unir es forços para cri ar
as con dições ne cessárias ao efe tivo com bate à vi o-
lência no País.
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O pró prio Mi nistro Tho maz Bas tos afir mou, ao
tomar posse, que “en quanto não ti vermos uma Jus ti-
ça rá pida, eficiente e ca paz de dar uma res posta à cri -
minalidade, não te remos a possibilidade de com bater,
de for ma efi ciente, o cri me or ganizado”.

É tem po, pois, de apres sarmos, Sr. Pre sidente,
a re forma do Ju diciário. Co nhecemos a de terminação
do Mi nistro de en volver, além da União, to dos os Esta -
dos no com bate ao cri me. Mas isso não é tudo. Está
em nos sas mãos a res ponsabilidade de ela boração
de uma le gislação que pos sibilite e mo tive a atu ação
conjunta das po lícias, do Mi nistério Pú blico e do Po -
der Ju diciário no efe tivo com bate ao cri me.

Cabe a esta Casa tam bém a cri ação de le gisla-
ção es pecial para o com bate ao cri me or ganizado,
com nova ti pificação pe nal, prevendo o au mento de
penas para cri mes como esse que acon teceu on tem,
no Espí rito San to. Uma le gislação que ga ranta, en tre
outros, ra pidez no jul gamento; pri são provisória e pre -
ventiva du rante o pro cesso e cum primento in tegral da
pena em re gime fe chado e em es tabelecimentos es -
peciais de se gurança má xima.

O Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, em pro-
nunciamento mu ito opor tuno, ga rantiu ao País que
tais cri mes não de terão a marcha con tra o cri me or ga-
nizado e con tra o nar cotráfico. No nos so Esta do, o
Governador Pa ulo Har tung fez coro a essa po sição e,
após re unir as ins tituições, as cor porações e os seg -
mentos or ganizados da so ciedade, ga rantiu que o
combate ao cri me será in tensificado e que ações cri -
minosas como es sas não afe tam a de terminação do
Governo de ir até o fim em sua luta con tra os que ten -
tam im pedir a na tural vo cação do Esta do para o pro -
gresso e para o de senvolvimento.

Os ini migos do Espí rito San to não con seguirão
deter o cres cimento do Esta do, que co meça a sen tir
de novo os ven tos da mo ralidade e da éti ca. As em -
presas es tão vol tando a acre ditar no Po der Pú blico, e
é cres cente o in teresse de las em in vestir no Espí rito
Santo, um Estado que hoje de tém o ma ior per centual
de cres cimento in dustrial do País, as segurado pela
sua vo cação na tural de co mércio ex terior, por suas
grandes em presas e pe los ar ranjos das ca deias pro -
dutivas que emer gem, dan do uma nova tô nica à nos -
sa eco nomia.

Para fi nalizar, em nome de to dos os ca pixabas,
expressamos em re querimento de pe sar, que en ca-
minhamos nes ta Casa, a nos sa so lidariedade à fa mí-
lia do jo vem juiz assassinado, e as seguramos que
sua mor te não en cerra sua luta. Jun tos, ha veremos
de re construir o Espí rito San to de paz e pros peridade
com que to dos so nhamos.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB

– TO) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra para uma co -
municação de Li derança.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Edu ardo Si queira Cam pos, por
cinco mi nutos, para uma co municação de Li derança.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Como Lí der.Sem re visão do ora dor.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, não posso de ixar de vir
a esta tri buna, na qual já es tive por di versas ve zes,
para tra tar da grande obra de in tegração na cional,
que é a fer rovia Norte-Sul, e dar uma boa no tícia.

O Mi nistério dos Trans portes em penhou parte
dos seus re cursos or çamentários – sa bemos que os
recursos es tão con tingenciados – à re tomada da fer -
rovia Nor te-Sul, ini ciada por V. Exª, nos so Pre sidente
José Sar ney.

Na con dição de Pre sidente da Re pública Fe de-
rativa do Bra sil, V. Exª achou por bem dar pros segui-
mento à gran de obra de Jus celino Ku bitschek. V. Exª
teve a co ragem de de safiar mu itos membros da im-
prensa na cional, de de safiar a opi nião pú blica bra sile-
ira e pa gou um preço ele vado por isso. Ou vimos mu i-
tos di zerem: “a fer rovia que liga nada a lu gar ne-
nhum”, mas V. Exª mos trou ao País o ca minho da in te-
gração na cional.

Pois bem, Sr. Pre sidente, nós, da Ban cada do
Tocantins, da Ban cada do Ma ranhão, da co missão
dos trans portes, que nos re unimos du rante o ano
passado, que de batemos so bre esta obra, que vi-
mos com gran de ale gria a inauguração da pon te so -
bre o rio To cantins, li gando o Ma ranhão ao To can-
tins – já com 40 qui lômetros de fer rovia no nos so
território –, as sistimos ago ra ao Mi nistro Ander son
Adalton si nalizar para o País que vai dar pros segui-
mento a essa obra. 

Sr. Pre sidente, essa é uma no tícia mu ito im portan-
te. Esta mos ob servando que a ro dovia Be lém/Brasília
carece de uma gran de ope ração de re construção.

Eu dis se, há al guns dias, que ti nha uma boa no -
tícia a dar ao Se nado e ao Con gresso Na cional, que
não ha veria mais ne cessidade da “ope ração tapa–
buraco” na Be lém/Brasília. Não há mais bu racos a se -
rem ta pados. A ro dovia pre cisa ser toda re construída.
É uma ca lamidade o que está acon tecendo com a ro -
dovia Be lém/Brasília. No en tanto, não adi anta fi car-
mos aqui cla mando pela sua eter na re construção e
recuperação sem tra balharmos pa ralelamente ou tros
dois ve tores: o trans porte, por meio do rio To cantins e
por meio da fer rovia Nor te-Sul. Trata-se de uma luta
que une as Ban cadas de Go iás, do Ma ranhão e do
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Pará. Essa obra não é de in teresse re gional, mas é a
grande obra de in tegração na cional.

Sr. Pre sidente, da mes ma for ma que man tenho
nesta Casa uma po lítica re ivindicante, que ro uma po -
lítica que en tendo ser de in teresse na cional.

Já afir mei des ta tri buna que vou vo tar as re for-
mas de que este País pre cisa. Não te rei ne nhum im -
pedimento par tidário, por que en tendo que este Go-
verno veio para mu dar. Assim vo tou o povo bra sileiro.

Portanto, es tou nes ta tri buna hoje como in te-
grante do Par tido da So cial De mocracia Bra sileira
para dar os meus pa rabéns ao Mi nistro Ander son
Adauto, ao Presidente Luiz Iná cio Lula da Sil va, ao
Partido Li beral, que, sen do um dos Par tidos que in -
tegram a base de apo io do Go verno, in dicou o Mi -
nistro Ander son Ada uto para o Mi nistério dos Trans-
portes.

O To cantins hoje co memora o fato de que par te
dos seus re cursos em penhados – ainda não fo ram li -
berados – se rão destinados a uma gran de fi nalidade.
Restam ain da R$77 mi lhões para se rem des contin-
genciados para este ano – isso está no Orça mento –,
para que a obra pos sa ser to cada de acor do com as
necessidades do País.

Não que ro de ixar de re gistrar, de fa zer justiça a
uma de cisão, a meu ver, bas tante im portante.

Espero que Deus ilu mine o Mi nistro Ander son
Adauto, que S. Exª per ceba tam bém a im portância da
rodovia Ara guaia-To cantins.

Tenho certeza de que essa obra dará uma res -
posta mu ito rá pida ao País, seja para o pro grama
Fome Zero, ba ra teando o cus to dos trans portes, seja
para o de senvolvimento des sa nova fron teira agrí co-
la, que é toda a re gião Nor te do meu País – o nos so
Tocantins, o Mato Gros so, o Ma ranhão, en fim, a re-
gião ama zônica como um todo.

Sr. Pre sidente, de ixo re gistrado o re conheci-
mento da Ban cada to cantinense por esse ges to, por
essa de cisão que con sidero da mais alta re levância
para o in teresse na cional.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra à Se nadora Ide li Sal vatti, como Lí der, para
uma co municação ina diável.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Líder. Sem re visão da ora dora.) – Sr. Pre sidente, Srªs
e Srs. Se nadores, quero dar ciên cia ao Plenário de
que o pe dido de ins talação da CPI para in vestigar a
evasão ile gal de dó lares por meio das con tas CC-5 e
da agên cia Nova Ior que do Ba nestado con ta com 34
assinaturas, sen do que Se nadores e Se nadoras de

todos os Par tidos des ta Casa, com ex ceção do PFL,
assinaram o re querimento.

Apesar de o pe dido de CPI es tar em plenas con-
dições de ser en caminhado para ins talação, es tamos
tomando me didas que en tendemos ab solutamente
necessárias até para sub sidiar os tra balhos que po -
derão ad vir da ins talação da CPI.

Há dez dias, es tive em au diência com o Mi nistro
Márcio Tho maz Bas tos, que nos co locou a par de pro -
vidências to madas por aque la Pas ta no sen tido de re -
ativar as in vestigações que fo ram sus pensas no ano
passado. A equipe da Po lícia Fe deral que vi nha fa zen-
do a in vestigação e que foi de sativada na me tade de
2002 foi re composta e está tra balhando des de o iní cio
do ano, com re sultados vi síveis. Ma térias a res peito
estão sen do pu blicadas na im prensa, como acon te-
ceu, há pou cos dias, na IstoÉ.

O Mi nistro nos in formou ain da a res peito de um
acordo de co operação acer tado em Nova York pela
Secretária Na cional de Jus tiça, Cláudia Mat tos, en tre
o Go verno bra sileiro, o FBI e o Mi nistério Pú blico dos
Estados Uni dos. Além de que brar o si gilo das con tas
de po líticos e tra ficantes que se ser viam da la vande-
ria do Ba nestado, as au toridades ame ricanas vão
abrir in quéritos es pecíficos contra bra sileiros suspei-
tos de en volvimentos em ati vidades ilegais. Uma for -
ça-tarefa da Po lícia Fe deral e do Mi nistério Pú blico
brasileiro en tregou aos pro curadores ame ricanos um
dossiê com to das as in formações so bre ne gócios e
remessas ile gais de re cursos.

Portanto, os pro cedimentos e a re tomada das
investigações sob o pul so do Mi nistro Már cio Tho maz
Bastos es tão em ple no an damento.

Amanhã, às 11h, te rei uma au diência com o
Procurador da Re pública Luiz Fran cisco, que está
chefiando os tra balhos no Mi nistério Pú blico, quando
tratarei dos en caminhamentos que vêm sen do fe itos.

Talvez, an tes da instalação da CPI, a vin da ao
Congresso Na cional do Pro curador que está cu idan-
do des se tra balho seja uma pre liminar para que pos -
samos ter as in formações so cializadas do an damento
das in vestigações, as quais, nes te mo mento, es tão
ocorrendo fun damentalmente nos Esta dos Uni dos.
Portanto, a ins talação ime diata da CPI, pela nos sa di -
ficuldade de re alizar as in vestigações na quele país,
talvez não fos se uma exi gência tão premente. Po deria
ser me lhor, ini cialmente, acom panharmos os tra ba-
lhos do Mi nistério da Jus tiça e do Mi nistério Pú blico,
dando a nos sa con tribuição, para, des sa for ma, ter -
mos mais sub sídios na hora da ins talação do tra balho
efetivo da CPI. 
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Era essa a in formação, Sr. Pre sidente, que eu
queria pres tar ao Ple nário do Se nado, para que não
fiquem sen do di vulgadas ques tões de turpadas so bre
o an damento do pe dido de ins talação da CPI, de que
estamos en carregados na Ban cada do Par tido dos
Trabalhadores.

Muito obri gada.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se -
nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

OF. Nº 74/03-GLPFL

Brasília, 24 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, so licito a subs tituição

do Se nador João Ri beiro pelo Se nador Re nil do San -
tana, como su plente na Co missão Mis ta in cumbida
do es tudo e pa recer da Me dida Pro visória nº 106, de
22 de ja neiro de 2003.

Atenciosamente, – José Agri pino, Lí der do
PFL no Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Será fe ita
a subs tituição so licitada.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

OF. Nº 77/03-GLPFL

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico o Se nador João

Ribeiro para ocu par a vaga do Par tido da Fren te Li be-
ral – PFL, como su plente, na Co missão de Edu cação.

Cordialmente, – Se nador José Agri pino, Lí der
do PFL no Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência de signa o Sr. João Ri beiro para in tegrar, como
suplente, a Co missão de Edu cação, nos ter mos do
ofício lido an teriormente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimentos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 149, de 2003

Nos ter mos do ar tigo 216 do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, re queiro in formações ao Mi nisté-
rio da Inte gração Na cional, para esclarecimento so-

bre a afir mativa do Se nhor Mi nistro Ciro Go mes, pu -
blicada pelo O Glo bo, de que “a Su dene será” no va-
mente fin dada “den tro de 60 dias, em ou tras ba ses. Já 
a Su dam, que nem o nome vai con servar, só res susci-
ta de pois que to dos os seus créditos, a ma ioria sus -
peitos, fo rem li quidados”.

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senador Romero Jucá

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 150, de 2003

Nos ter mos do ar tigo 216 do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, re queiro in formações ao Mi nistro
da Jus tiça, Se nhor Mar cio Tho maz Bas tos, para es -
clarecimento so bre os va lores das in denizações con -
cedidas aos anis tiados po líticos e os critérios ado ta-
dos para jul gamento dos pro cessos em an damento,
já que de núncias apon tam não ha ver obediência à or -
dem cro nológica, in formando, tam bém, o mon tante
das in denizações já de cididas e o im pacto ca usado
aos co fres pú blicos.

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senador Romero Jucá.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 151, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe -
deral, com binado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Inter no do Se nado Fe deral, so licito que
seja o pre sente re querimento en caminhado ao Exce -
lentíssimo Sr. Mi nistro de Estado da Fa zenda, para
que este pro videncie e en caminhe, no es trito ter mo
do pra zo cons titucional, do cumentos que com pro-
vem, ou não, se o Esta do de Mi nas Ge rais cum priu a
Lei de Res ponsabilidade Fis cal no exer cício de 2002.

Justificação

A im prensa tem re latado, de ma neira con tun-
dente, o de sequilíbrio fis cal no Esta do de Mi nas Ge ra-
is, in clusive re gistrando atra sos de pa gamentos a vá -
rios for necedores.

Além do mais, des de a vi gência da Lei de Res -
ponsabilidade Fis cal (Lei Com plementar nº 101, de
2000) que o des cumprimento de de terminadas re gras
de con duta fis cal im plica cri me de res ponsabilidade,
sendo fun damental que o Se nado Fe deral, como re -
presentante ma ior do es pírito fe derativo, sa iba onde
estão ocor rendo as vi olações da Lei e, des tarte, pos -
sa co brar dos po deres cons tituídos as ações que ga -
rantam a in tegridade da su pracitada nor ma le gal.
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Portanto, o pre sente re querimento é es sencial
para o bom de sempenho dos tra balhos parlamenta-
res na atu al le gislatura, con tando-se com a ce lerida-
de da res posta por par te do Mi nistério da Fa zenda,
mesmo por que há de terminação le gal so bre o pra zo
de res posta.

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senador João Ri beiro.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 152, DE 2003

Requeiro nos ter mos do Art. 50, § 2º, da Cons ti-
tuição Fe deral, com binado com o ar tigo 215, in ciso I,
alínea a, do Re gimento Inter no do Se nado Fe deral,
que, ou vida a Mesa Di retora, se jam en caminhados os 
seguintes ques tionamentos ao Se nhor Mi nistro de
Estado do Pla nejamento, Orça mento e Ges tão, Dr.
Guido Man tega:

1. Infor mar so bre o pro cesso de re gulamenta-
ção da Lei Nº 10.484, de 3 de ju lho de 2002.

2. Infor mar so bre a cri ação do car go de Téc nico
de Fis calização Fe deral Agro pecuário, e da car reira
de Fis calização Fe deral Agropecuária, nos mol des do 
Aviso Mi nisterial nº 391, de 21 de de zembro de 2000 e 
inclusão da re ferida car reira en tre as Car reiras Tí pi-
cas de Esta do.

3. Infor mar so bre a con cessão do res tante das
FCT para as ca tegorias de Téc nico de La boratório, Au-
xiliar Ope racional em Agro pecuária e Au xiliar de La bo-
ratório, re queridas atra vés do Avi so nº 259, de 16 de
agosto de 2002, e con cedidas parcialmente atra vés do
Decreto Nº 4.515, de 13 de de zembro de 2002.

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senador Sérgio Zambiasi.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 153, DE 2003

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gimento Inter no,
requeiro à Mesa que, por in termédio da Casa Ci vil da
Presidência da Re pública, se jam so licitadas ao Mi nis-
tro da Sa úde es clarecimentos so bre os pro cedimen-
tos ado tados pela Co ordenação Na cional de Aids, em 
vigor a par tir des te ano, com re gras que vêm im pedin-
do o nor mal re passe de ver bas às Se cretarias de Sa -
úde dos Esta dos, com pre juízos para os pa cientes
portadores do HIV, que de ixam de re ceber me dica-
mentos e as sistência mé dia.

Justificação

As in formações ora so licitadas vi sam, den tro da
competência fis calizadora do Con gresso Na cional,

ao es clarecimento da me cânica ope racional uti lizada
pelo Mi nistério da Sa úde para a dis tribuição de me di-
camentos aos por tadores do ví rus HIV. A própria Co -
ordenação Na cional de Aids re ve la a exis tência de di -
ficuldades para a dis tribuição das ver bas, em bora
existam re cursos su ficientes. Infor ma, ademais, que,
dos 344 mu nicípios bra sileiros com di reito a tais re-
cursos, apenas 39 apresentaram pe didos.

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senador Arthur Vir gílio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 154, DE 2003

Nos ter mos do art. 50 da Cons tituição, com bina-
do com o art. 216 do Re gimento Inter no, re queiro à
Mesa se jam so licitadas in formações ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do da Jus tiça, es clarecimentos so bre con-
vênio com a ABRAPIA – Asso ciação Bra sileira Mul ti-
profissional de Pro teção à Infância e Ado lescência
que pres ta ser viço do Dis que-Denúncia con tra o abu -
so se xual de cri anças e adolescentes.

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senadora Lú cia vâ nia.

(À mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 155, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe -
deral, com binado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Inter no do Se nado Fe deral, so licito que
seja o pre sente re querimento en caminhado ao Exce -
lentíssimo Sr. Se cretário Extra ordinário de Se gurança
Alimentar e Com bate à Fome, para que este pro vi-
dencie e en caminhe, no es trito ter mo do pra zo cons ti-
tucional de 30 dias, a se guinte in formação (com o ma -
ior de talhamento pos sível):

Que pro vidências se rão exe cutadas por aque le
órgão ob jetivando a im plementação do Pro jeto Fome
Zero jun to à po pulação ca rente do Esta do de Mato
Grosso?

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senadora Serys Slhes sarenko

(À mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 156, DE 2003

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 
do Regimento Interno do Senado Federal, solicito
que seja o presente requerimento encaminhado ao
Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Fazenda,
para que este providencie e encaminhe, no estrito
termo do prazo constitucional de 30 dias, as
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seguintes informações (com o maior detalhamento
possível):

1. qual o pla no que o Mi nistério de senvolveu ou
vem de senvolvendo para o efe tivo cum primento da
Emenda Cons titucional nº 33, de 11 de de zembro de
2001, que es tabelece no seu in ciso II do pa rágrafo IV do 
art. 177 da Cons tituição Fe deral que os re cursos ar reca-
dados por meio da CIDE – Con tribuição de Intervenção
no Do mínio Eco nômico, se rão des tinados:

a) ao pa gamento de sub sídios a pre-
ços ou trans portes de ál cool com bustível,
gás na tural e seus de rivados e de rivados de 
petróleo;

b) ao fi nanciamento de pro jetos am bi-
entais re lacionados com a in dústria do pe-
tróleo e do gás;

c) ao fi nanciamento de pro gramas de
infra-estrutura de trans portes?

d) e que in forme tam bém a esta Casa,
qual o mon tante re sultante do re colhimento
desta Con tribuição?

Sala das Ses sões, em 25 de mar ço de 2003. –
Senadora Serys Slhes sarenko

(À mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 157, DE 2003

Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe -
deral, com binado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Inter no do Se nado Fe deral, so licito que
seja o pre sente re querimento en caminhado a Exce -
lentíssima Sra. Mi nistra de Estado do Meio Ambi ente,
para que esta pro videncie e en caminhe, no es trito ter -
mo do pra zo cons titucional de 30 dias, a se guinte in -
formação:

1 . quan tos par ques na cionais e re ser-
vas eco lógicas existem im plantadas e em
fase de im plantação no ter ritório do Esta do
de Mato Gros so?

2 . qual a área de cada um des ses par -
ques e/ou re servas?

3 . qua is as ra zões que re tardam sua
definitiva de marcação?

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003.– Se -
nadora Ser ya Slhes sarenko

( À Mesa para de cisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
rimentos li dos se rão des pachados à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ciso III do art. 216 do Re gimento
Interno.

Sobre a mesa, pro jetos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 78 , DE 2003

Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fe ve-
reiro de 1995, que dis põe so bre isen ção
do Impos to so bre Pro dutos Indus trializa-
dos (IPI) na aqui sição de au tomóveis
para uti lização no trans porte au tônomo
de pas sageiros, bem como por pes soas
portadoras de de ficiência fí sica e aos
destinados ao transporte es colar, e dá
outras providências, para per mitir ao por -
tador de de ficiência exercer ati vidade re -
munerada com o ve ículo.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Acres cente-se o se guinte art. 2º-A à Lei

nº 8.989, de 24 de fe vereiro de 1995:

Art. 2º-A O por tador de de ficiência po-
derá uti lizar o seu ve ículo adap tado para o
exercício de ati vidade re munerada, sal vo se
a de ficiência for in compatível com a ati vida-
de pre tendida.

Parágrafo úni co. A avaliação da ap ti-
dão do por tador de de ficiência a exer cer de -
terminada ati vidade re munerada com o ve í-
culo fi cará a car go do ór gão executivo de
trânsito com petente.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

As pes soas por tadoras de de ficiência constitu-
em um gru po he terogêneo de in divíduos com uma ca -
racterística em co mum: a in capacidade para o de-
sempenho de ati vidades den tro do pa drão con sidera-
do nor mal para o ser hu mano. Em função dis so, es ses
indivíduos têm ca rências es peciais. E ao Esta do cabe 
ampará-los na su plência des sas ne cessidades, aten -
dendo ao prin cípio da pro moção da igual dade en tre
as pes soas.

Na re alidade, o Po der Pú blico tem sido pou co
eficaz no apo io às pes soas por tadoras de de ficiên-
cia. As edi ficações, pú blicas ou pri vadas, não aten -
dem, de modo ge ral, às nor mas ar quitetônicas para
facilitação do acesso aos que têm di ficuldade de lo -
comoção. A rede de as sistência à sa úde tem pou -
cas uni dades ca pacitadas a oferecer o aten dimento
diferenciado de que os por tadores de de ficiência
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necessitam. Com efe ito, a lista de ca rências é in ter-
minável.

Como se es sas di ficuldades, adi cionadas às li -
mitações im postas por sua pró pria con dição de sa ú-
de, não fos sem su ficientemente pe nosas, o Po der
Executivo ain da edi ta nor mas im pondo mais res tri-
ções a es ses in divíduos. Nos re ferimos aqui a um dis -
positivo da Re solução nº 80, de 19 de no vembro de
1998, do Con selho Na cional de Trân sito (CONTRAN), 
que pro íbe os por tadores de de ficiência, con dutores
de ve ículos adap tados, de exercer ati vidade re mune-
rada.

Ora, tra ta-se de uma me dida in justificável. É pa -
cífico que al gumas mo dalidades de de ficiência são in -
compatíveis com a ati vidade pro fissional em ve ículos
automotores. Mas a pro ibição, pura e sim ples, de
qualquer con dutor de ve ículo adap tado de exer cer ati-
vidade re munerada, in dependentemente do seu grau
e tipo de in capacidade, nos pa rece ar bitrária, quando
não in justa.

Essa de terminação tem sido alvo de pro testos
por par te dos de fensores dos direitos das pes soas
portadoras de de ficiência. Ela é par ticularmente pre -
judicial àque les in divíduos que sem pre de penderam
do au tomóvel para o sus tento da fa mília – ta xistas,
por exem plo – e que, por um aci dente ou do ença, pas -
sam a apre sentar al guma li mitação mo tora e a ne ces-
sitar de ve ículo adap tado.

Conforme a nor ma vi gente, es ses in divíduos
não po derão con tinuar a exer cer a sua pro fissão,
mesmo que ple namente ca pazes de fazê- lo com ve í-
culos adap tados.

É no sen tido de re parar essa in justiça, pra ticada
contra as pessoas por tadoras de de ficiência, que
submeto essa pro posição à apre ciação dos no bres
colegas.

Sala das Ses sões, 25 de março de 2003. – Se -
nador Sérgio Zam biasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe so bre isen ção do Imposto so-
bre Pro dutos Indus trializados (IPI) na aqui-
sição de au tomóveis para uti lização no
transporte au tônomo de pas sageiros, bem
como por pes soas por tadoras de de ficiên-
cia fí sica e aos des tinados ao transporte
escolar, e dá ou tras providências.

Faço sa ber que o Pre sidente da Re pública ado -
tou a Me dida Pro visória nº 56, de 1995, que o Con -
gresso Na cional apro vou, e eu, José Sar ney, Pre si-
dente do Se nado Fe deral, para os efe itos do dis posto

no pa rágrafo úni co do art. 62 da Cons tituição Fe deral,
promulgo a se guinte lei:

Art. 1º Fi cam isen tos do Imposto so bre Pro dutos
Industrializados (IPI) os au tomóveis de pas sageiros
de fa bricação na cional de até 127 HP de po tência
bruta (SAE), quan do ad quiridos por:

I – mo toristas pro fissionais que, na data da pu bli-
cação des ta lei, exer çam comprovadamente em ve ícu-
lo de sua pro priedade ati vidade de con dutor au tôno-
mo de pas sageiros, na con dição de ti tular de au tori-
zação, per missão ou con cessão do po der con ceden-
te e que des tinem o au tomóvel à uti lização na ca tego-
ria de alu guel (táxi);

II – mo toristas profissionais au tônomos ti tula-
res de au torização, per missão ou con cessão para
exploração do serviço de trans porte in dividual de
passageiros (táxi), im pedidos de continuar exer cen-
do essa ati vidade em vir tude de des truição comple-
ta, fur to ou rou bo do ve ículo, des de que des tinem o
veículo ad quirido à uti lização na ca tegoria de alu-
guel (táxi);

III – co operativas de tra balho que se jam permis-
sionárias ou con cessionárias de trans porte pú blico de 
passageiros, na ca tegoria de alu guel (táxi), des de
que tais ve ículos se des tinem à uti lização nes sa ati vi-
dade;

IV – pes soas que, em ra zão de se rem portado-
ras de de ficiência fí sica, não possam di rigir au tomó-
veis co muns.

Art. 2º O be nefício pre visto no art. 1º so mente
poderá ser uti lizado uma úni ca vez. 

Art. 3º A isen ção será re conhecida pela Se creta-
ria da Re ceita Fe deral do Mi nistério da Fa zenda, me -
diante pré via ve rificação de que o ad quirente pre en-
che os re quisitos pre vistos nesta lei.

Art. 4º Fica as segurada a ma nutenção do cré di-
to do Impos to so bre Pro dutos Industrializados (IPI)
relativo às ma térias-primas, aos pro dutos in termediá-
rios e ao ma terial de em balagem efe tivamente uti liza-
dos na in dustrialização dos pro dutos re feridos nesta
lei.

Art. 5º O im posto in cidirá nor malmente so bre
quaisquer aces sórios op cionais que não se jam equi -
pamentos originais do ve ículo ad quirido.

Art. 6º A ali enação do ve ículo, ad quirido nos ter -
mos des ta lei ou das Leis nºs 8.199, de 28 de ju nho de 
1991, e 8.843, de 10 de ja neiro de 1994, an tes de três
anos con tados da data de
....................................................................................

(À  Co missão de Assun tos Eco nômi-
cos – de cisão terminativa.)

    343ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     343ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  26 04693

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 79, DE 2003

Dispõe so bre os di reitos dos paci-
entes em serviços de sa úde.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O pa ciente tem di reito a re ceber in forma-

ção a mais com pleta pos sível so bre seu es tado de sa -
úde e sua do ença.

§ 1º O pa ciente tem di reito a to mar co nhecimen-
to do con teúdo do seu pron tuário.

§ 2º O di reito de que tra ta o ca put se en tende
aos fa miliares do pa ciente, quan do esse se en contre
inconsciente ou in capaz de en tender sua con dição,
ou seja, me nor ou in capaz.

Art. 2º O pa ciente cons ciente, e que não es teja
em pe rigo de vida, tem o di reito de ace itar ou re cusar
tratamento ou pro cedimento di agnóstico ou te rapêuti-
co que lhe for pres crito.

§ 1º A de cisão de re cusar o tra tamento ou o pro -
cedimento que lhe for pres crito deve ser re gistrada no 
prontuário do pa ciente e fir mada pelo pa ciente e por
seu mé dico as sistente e por, pelo me nos, um fa miliar,
este na qua lidade de tes temunha.

§ 2º Cons titui ato de ne gligência, pre visto no art.
186 do Có digo Ci vil, de ixar de es clarecer ao pa ciente
e seus fa miliares so bre a condi ção de sa úde do pa ci-
ente, o prog nóstico, os ob jetivos do tra tamento ou do
procedimento e os ris cos de cor rentes da op ção por
não se guir o tra tamento ou re alizar o pro cedimento
prescrito.

Art. 3º O pa ciente tem o di reito de so licitar con -
sulta a ou tros mé dicos que não os que os es tão as sis-
tindo, ou a jun ta mé dica, para ob ter ou tra opi nião ou
esclarecimento so bre seu di agnóstico, tra tamento e
prognóstico.

§ 1º Esse di reito se es tende aos fa miliares, no
caso em que o pa ciente se en contre in consciente, ou
seja, me nor ou in capaz.

§ 2º O pa ciente e, no caso pre visto no § 1º, seus
familiares são obri gados a co municar ao mé dico as -
sistente a de cisão de con sultar ou tros mé dicos ou
junta mé dica.

§ 3º Os la udos e pa receres dos mé dicos ou da
junta con sultada se rão obri gatoriamente por es crito e
passarão a com por o pron tuário do pa ciente.

Art. 4º O pa ciente tem di reito à con fidencialidade.
§ 1º Cons titui crime de vi olação do se gredo pro -

fissional, previsto no art. 154 do Có digo Pe nal, a re ve-
lação de di agnóstico, prog nóstico, re sultado de exa -
mes ou de ou tro pro cedimento di agnóstico ou te ra-
pêutico ou con dição de sa úde de pa ciente por qual -

quer tra balhador de sa úde da equi pe do ser viço em
que se es teja sen do as sistido, bem como o aces so a
seu pron tuário por pes soa não au torizada.

§ 2º Não cons titui cri me a co municação da si tua-
ção de ris co em que se en contra, por par te de mé dico
assistente de pa ciente por tador ou do ente de do ença
sexualmente trans missível, a contato se xual des se
paciente, quan do o pa ciente, por ini ciativa pró pria,
não fez em pra zo acer tado en tre ele e seu mé dico as -
sistente.

Art. 5º O pa ciente tem di reito à pri vacidade.
§ 1º O pa ciente in ternado tem di reito a re ceber

ou re cusar a re ceber em sua uni dade de in ternação
quem não es teja di retamente re lacionado com seu
tratamento ou com o fun cionamento do hos pital.

§ 2º O pa ciente tem di reito a ter o seu pu dor res -
peitado du rante os pro cedimentos ne cessários a sua
assistência, por par te de to dos e quaisquer trabalha-
dores da equi pe do ser viço em que se en contre sen -
do as sistido.

§ 3º O pa ciente tem di reito a ter con sigo ob jetos
e uten sílios pes soais, des de que não pre judiquem as
condições de seu tra tamento.

§ 4º O pa ciente tem di reito a uti lizar suas pró pri-
as rou pas, desde que au torizado pe los responsáveis
pelo con trole de in fecções hos pitalares.

Art. 6º O pa ciente tem di reito de co municar-se
com pes soas es tranhas aos ser viços do hospital,
obrigando-se a di reção do ser viço a fa cilitar es sas co -
municações, em es pecial aque las do pa ciente com
seus fa miliares.

Art. 7º O pa ciente tem di reito a re ceber as sistên-
cia re ligiosa, de vendo, para tan to, ma nifestar seu de -
sejo nes se sen tido, obri gando-se a di reção do serviço
a ado tar os me ios ade quados para o aten dimento
dessa ne cessidade do pa ciente.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Justificação

Reapresentamos esse pro jeto, ar quivado de
acordo com o art. 332 do Re gimento Inter no do Se na-
do Fe deral, ini cialmente de au toria do ex-Senador Lú -
cio Alcân tara, para que pos sa pre encher uma la cuna
nos di reitos dos pa cientes.

A ga rantia dos di reitos do pa ciente é uma pre o-
cupação in ternacional cres cente. Fran ça e ou tros pa í-
ses, por exem plo, en contram-se nesse mo mento, dis -
cutindo, em seus Par lamentos, proposições le gislati-
vas so bre essa ma téria.
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O prin cípio da au tonomia, quan do apli cado aos
direitos do pa ciente como pes soa com poder de au to-
determinação, de de cisão so bre sua con dição de sa -
úde e seu tra tamento, como su jeito do seu pro cesso
médico-hospitalar, é um dos prin cípios fun damentais
da Bi oética con temporânea.

Nesse con texto, as de cisões so bre o atendi-
mento de um pa ciente de veriam ser aque las que vi -
sam ao me lhor re sultado pos sível para a pes soa em 
sua pró pria opi nião. Isso sig nifica, por um lado, uma 
ampliação da res ponsabilidade das pes soas no que 
se re fere à pró pria sa úde; por ou tro, a con vicção de
que uma op ção cons ciente exi ge in formação clara,
verídica e pré via do mé dico e do ser viço de sa úde.

A ado ção des se prin cípio de au tonomia e o re -
conhecimento de di reitos aos pa cientes dos ser viços
de sa úde já são co muns em vá rios pa íses, no exercí-
cio da Me dicina, nos có digos de ética das or ganiza-
ções pro fissionais, nos tri bunais de jus tiça.

Em re lação a ques tões re lacionadas à sa úde
coletiva so mos pi oneiros, uma vez que exis tem, insti-
tucionalizadas, ins tâncias de par ticipação e de con-
trole so cial na ela boração, no acom panhamento e na
avaliação das po líticas e ações pú blicas de sa úde.
Elas ne cessitam ser aper feiçoadas e, em mu itos ca -
sos, im plementadas, mas são, sem dú vida, um avan-
ço sig nificativo nes se sen tido.

Com re lação aos di reitos dos pa cientes in divi-
duais, em suas re lações com os tra balhadores e ser -
viços de sa úde, no en tanto, ainda há mu ito a fa zer em
nosso País. Em es pecial é pre ciso que o ci dadão bra -
sileiro – o prin cipal e o ma ior in teressado na ques tão,
por ser o úni co em po sição vul nerável – pos sa ter voz
e par ticipar efe tivamente das de cisões to madas em
relação a sua sa úde. A po lítica pre valente em nos sos
serviços, atualmente, ain da é de le var mu ito mais em
conta a opi nião dos pro fissionais do que as ne cessi-
dades ex pressas dos usuá rios.

Para mu dar essa si tuação, ve mos como ne ces-
sário que os di reitos do pa ciente se jam afir mados,
cada dia mais res peitados e – prin cipalmente – que
esses di reitos se jam le galmente es tabelecidos.

O pro jeto que ora sub metemos à apre ciação do 
Senado Fe deral ob jetiva exa tamente isto: o es tabe-
lecimento le gal dos di reitos dos pa cientes de nos sos
serviços de sa úde por meio de uma nor ma que afir -
me a ne cessidade de os tra balhadores e ser viços de
saúde re conhecerem e res peitarem todo e qual quer
paciente como pes soa, com base em prin cípios de
respeito à dig nidade, à vida privada, ao si gilo mé dico
e à au tonomia.

Seu tex to afir ma, ain da, o di reito in dividual do
paciente à in formação so bre o seu es tado de sa úde,

sobre os ris cos e be nefícios dos tra tamentos pres cri-
tos e o aces so a seu pron tuário.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Del-
cídio Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA

ARTIGO 186  DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

....................................................................................
Art. 186. Aque le que, por ação ou omis são vo -

luntária, ne gligência ou im prudência, vi olar di reito e
causar dano a ou trem, ain da que ex clusivamente mo -
ral, co mete ato ilí cito.
....................................................................................

ARTIGO 154 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

Violação do se gredo pro fissional

Art. 154. Re velar al guém, sem justa ca usa, se -
gredo, de que tem ciên cia em ra zão de fun ção, mi nis-
tério, ofício ou pro fissão, e cuja re velação pos sa pro -
duzir dano a ou trem:

Pena – de tenção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

Parágrafo úni co. So mente se pro cede me diante
representação.
....................................................................................

(Às Co missões de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania e de Assun tos So ciais, ca-
bendo à úl tima a de cisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 80, DE 2003

Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7
de de zembro de 1993, que dis põe so bre o 
benefício de pres tação con tinuada da
Assistência So cial aos ido sos e aos por -
tadores de de ficiência ca rentes.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de de zem-

bro de 1993, pas sa a vi gorar com as se guintes al tera-
ções:

“Art. 20. .................................................
§ 2º Para efe ito de con cessão des te

benefício, a pes soa por tadora de de ficiência
é aque la que so fre li mitação subs tancial em
sua ca pacidade men tal, fí sica ou emo cional
que di ficulta a sua so brevivência e o exer cí-
cio de ati vidade re munerada.

§ 2ºA À pessoa por tadora de de ficiên-
cia que au fira, em de corrência de ati vidade
remunerada, va lor igual ou in ferior a um sa -
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lário mí nimo, é as segurado, quan do da
ocorrência de de semprego, o re cebimento
do be nefício de que tra ta este ar tigo.

§2ºB Na hi pótese de di reito ao se gu-
ro-desemprego, o be nefício re ferido no pa-
rágrafo an terior será con cedido após o tér-
mino da quele.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A in tenção des ta pro posta é pro mover o aper fei-
çoamento das nor mas cons tantes da Lei Orgâ nica da
Assistência So cial, quan to às exi gências para a con -
cessão do Be nefício de Pres tação Con tinuada, ins ti-
tuído pela Cons tituição Fe deral, para o am paro dos
portadores de de ficiência e dos ido sos ca rentes.

Muito se tem de batido acer ca dos ri gores da
LOAS, ao re gulamentar a con cessão, sa lientando-se
desta fe ita o dis positivo que pon tifica so mente fa zer
jus ao be nefício o por tador de de ficiência “in capacita-
do para a vida in dependente e para o tra balho”.

Não con sidera esta Lei a pos sibilidade do exer -
cício de ati vidade qual quer, nem como me dida te ra-
pêutica, fato de com provada im portância, sob os as -
pectos psi cológico e emo cional, dado o sen timento
de in tegração so cial de corrente, de va lor bem ma ior
que a pró pria re muneração.

Aliado a isso, ob servamos si tuações em que a
ocorrência do de semprego vem so lapar a úni ca fon te
de re cursos de quem não pode so correr-se se quer da 
família, pela ex trema po breza, ra zão por que jul ga-
mos im perativa a ex tensão do be nefício ao portador
de de ficiência ca rente en quanto de sempregado.

Como ga rantia de que a me dida se des tina ao
portador de de ficiência re almente ne cessitado, li mita-
mos a re muneração que de tinha no tra balho ao va lor
de 1 (um) sa lário mí nimo men sal e, na hi pótese de
percepção do se guro-desemprego, que tem du ração
de ape nas 5 (cinco) me ses, de fendemos que o be ne-
fício seja pago após a ces sação des te.

Destarte, o Pro jeto pro pugna pela fle xibilização
dos re quisitos es tabelecidos pelo LOAS para o re co-
nhecimento do di reito ao be nefício as sistencial aos
portadores de de ficiência, de sorte a im pedir a dis cri-
minação da queles que exerçam al guma ati vidade
compatível com a sua de ficiência.

A ques tão que se co loca, no al cance do am paro
constitucional, é a res trição im posta pela re gulamen-
tação, de modo a só re conhecer di reito àque les que
estejam le vando uma vida me ramente ve getativa.

E não foi esse o es pírito que le vou o le gislador
constituinte à ins tituição do be nefício, mas o re conhe-
cimento das ne cessidades es peciais des ses ci da-
dãos, par ticularmente os atin gidos pela po breza, a
exigir do Po der Pú blico me didas de proteção con di-
zentes com os prin cípios de so lidariedade hu mana.

Assim, o re quisito bá sico para a pos tulação do
benefício não pode ser ou tro, se não o es tado de ca -
rência, de ina cessibilidade aos re cursos mí nimos
para a so brevivência, o que con duz à con clusão de
que o por tador de de ficiência ca rente, quan do de-
sempregado, é le gítimo de tentor des se di reito, ex ce-
tuado, ob viamente, o pe ríodo de per cepção do se gu-
ro-desemprego.

Pelo ex posto, es peramos o apo io dos ilus tres
pares a este pro jeto de lei.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe so bre a or ganização da
Assistência So cial e dá ou tras providên-
cias.

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

CAPÍTULO IV
Dos Be nefícios, dos Ser viços, dos Pro grama

 e dos Pro jetos de Assis tência So cial

SEÇÃO I
Do Be nefício de Pres tação Con tinuada

Art. 20. O be nefício de pres tação con tinuada é a
garantia de 1 (um) sa lário mí nimo men sal à pes soa
portadora de de ficiência e ao ido so com 70 (se tenta)
anos ou mais e que com provem não pos suir me ios de 
prover a pró pria ma nutenção e nem de tê-la pro vida
por sua fa mília.

§ 1º Para os efe itos do dis posto no ca put, en ten-
de-se como fa mília o con junto de pes soas elen cadas
no art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, des -
de que vi vam sob o mes mo teto.

§ 2º Para efe ito de con cessão des te be nefício, a
pessoa por tadora de de ficiência é aquela in capacita-
da para a vida in dependente e para o tra balho.

§ 3º Con sidera-se in capaz de pro ver a ma nuten-
ção da pes soa por tadora de de ficiência ou ido sa a fa -
mília cuja ren da men sal per ca pita seja in ferior a 1/4
(um quar to) do sa lário mí nimo.
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§ 4º O be nefício de que tra ta este ar tigo não
pode ser acu mulado pelo be neficiário com qual quer
outro no âm bito da se guridade so cial ou de ou tro re gi-
me, sal vo o da as sistência mé dica.

§ 5º A si tuação de in ternado não pre judica o di -
reito do ido so ou do por tador de de ficiência ao be nefí-
cio.

§ 6º A con cessão do be nefício fi cará su jeita a
exame mé dico pe ricial e la udo re alizados pe los servi-
ços de pe rícia mé dica do Insti tuto Na cional do Se guro
Social – INSS.

§ 7º Na hi pótese de não exis tirem ser viços no
município de re sidência do be neficiário, as segurado,
na for ma pre vista em re gulamento, o seu en caminha-
mento ao mu nicípio mais pró ximo que con tar com tal
estrutura.

§ 8º A ren da fa miliar men sal a que se re fere o §
3º de verá ser de clarada pelo re querente ou seu re pre-
sentante le gal, su jeitando-se aos de mais pro cedi-
mentos pre vistos no re gulamento para o de ferimento
do pe dido.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 81, DE 2003

Dispõe so bre a pro fissão de Téc ni-
co de Ope ração em Pro cessamento, Uti li-
dades e Trans ferência de Esto cagem em
plantas de ex tração e re fino de pe tróleo,
petroquímica e quí mica.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O exer cício da pro fissão de Téc nico de

Operação de Processamento, Uti lidades e Transfe-
rência de Esto cagem em plan tas de ex tração e re fino
de pe tróleo, pe troquímica e quí mica é re gulado pela
presente lei.

Art. 2º. Para o exer cício da pro fissão de Téc nico
de Ope ração de Pro cessamento, Uti lidades e Trans-
ferência de Estocagem, exi ge-se:

1. Con clusão de cur so téc nico pro fissionalizan-
te, em ní vel de se gundo grau;

2. Con clusão de cur so de tre inamento es pecífi-
co na área de atu ação es pecífica

3. Exa me mé dico pre liminar.
Parágrafo úni co. É obrigatória a re alização de

exames mé dicos anuais, sem ônus para o em pregado.
Art. 3º São atri buições do Téc nico de Ope ração

em Pro cessamento, Uti lidades e Trans ferência de
Estocagem:

1. Au xiliar e ela borar ins truções ope racionais,
rotinas e pro gramas de tra balho, es tudos para in tro-
dução de no vas téc nicas ope racionais ou mo difica-
ção das exis tentes;

2. Acom panhar as ope rações de pro dução e dis -
tribuição de uti lidades, mo vimentação in terna e ex ter-
na de pro dutos e seus de rivados, análises de la bora-
tório, serviços de ma nutenção, exe cutados em equi -
pamentos e ins talações in dustriais;

3. Implan tar e ori entar a im plantação de no vos
métodos e ro tinas de tra balhos;

4. Fis calizar e acompanhar os serviços, ma no-
bras e ope rações mais com plexas re alizadas na área
industrial;

5. Ope rar equipamentos e ins talações in dustriais;
6. Efe tuar ma nobras, quan do ne cessárias à

normalização de pro blemas;
7. Pre parar equi pamentos e ins talações para

manutenção, acom panhando e fis calizando a exe cu-
ção dos tra balhos;

8. Me dir e con trolar ní veis de tan ques e tempe-
ratura de pro dutos;

9. Co lher amos tras e fa zer testes de água, con -
densado, ga ses de combustão e ou tros;

10. Pre parar so luções químicas;

11. Vis toriar tan ques e re servatórios, calcular
volumes, ado tar as me didas ne cessárias à re alização
de ope ração de carregamento e des carregamento,
verificar es pecificações de pro dutos;

12. Adi cionar adi tivos e de rivados.

Art. 4º Sem pre juízo do dis posto nes ta lei, po de-
rão ser atri buídas ao Téc nico de Ope ração de Pro-
cessamento, Uti lidades e Transferência de Estoca-
gem as fun ções de su pervisão e exe cução.

Art. 5º. A jor nada de tra balho do Téc nico de
Operação de Pro cessamento, Uti lidades e Trans fe-
rência de Esto cagem será de seis ho ras diá rias.

§ 1º Com au torização da au toridade com peten-
te na área de hi giene de tra balho, a jor nada nor mal re -
ferida no ca put po derá ser ele vada até oito ho ras diá -
rias, me diante acor do es crito en tre em pregador e em -
pregado ou con trato co letivo de tra balho;

§ 2º Po derá ser ado tado o re gime de tur nos de
revezamento

Art. 6º O Téc nico de Ope ração de Processa-
mento, Uti lidades e Transferência de Esto cagem
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pode apo sentar-se ao com pletar vin te e cin co anos
de tra balho na pro fissão.

Art. 7º Sem pre juízo do dis posto nes ta lei, apli -
cam-se ao Téc nico de  Ope ração de Pro cessamento,
Utilidades a Transferência de Esto cagem o disposto
na le gislação tra balhista em vi gor.

Art. 8º. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Justificação

Os Téc nicos de Ope ração de Processamento,
Utilidades e Transferência de Esto cagem aguar dam,
de há mu ito, a jus ta re gulamentação de suas ati vi-
dades profissionais.

O gran de cres cimento das in dústrias quí micas e 
petroquímicas e a in tensa pro cura de no vos me ios de
produção de pe tróleo atra vés do xis to be tuminoso,
juntamente com a já tra dicional in dústria do pe tróleo
bruto, fa zem com que o nú mero des ses operadores
chegue à casa das de zenas de mi lhares.

Esses pro fissionais tra balham em tor res, va sos,
fornos, trocadores de ca lor, cal deiras, es feras de ar -
mazenamento de GLP, tan ques de ar mazenamento
de pro dutos e seus de rivados, válvula de con trole,
bombas, compressores e res pectivos acionadores
elétricos, que che gam a 13800V, ou a va por, com
1420psi de pres são, com res friadores, re atores, fil tros
de pa rafina con densadores com água sal gada ou cro -
matada.

Com o pre sente pro jeto, bus camos ape nas re -
parar a flagrante in justiça que se vem co metendo con -
ta es ses téc nicos, con cedendo-lhes di reitos mí nimos
já as segurados aos tra balhadores na ex tração de pe -
tróleo. Como diz a má xima mi lenar: onde há a mes ma
razão, deve exis tir o mes mo di reito.

Sala das Ses sões, 25 de março de 2003. – Se -
nador Paulo Paim.

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 82, DE 2003

Modifica o ar tigo 193 da Con solida-
ção das Leis do Tra balho e acrescenta-se
o pa rágrafo 3º, con cedendo adi cional de
periculosidade aos car teiros.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O ar tigo 193 da Con solidação das Leis do 

Trabalho, apro vado pelo De creto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, pas sa a vi gorar com a se guinte re -
dação e acres cido do § 3º:

“Art. 193. São con sideradas atividades
ou ope rações pe rigosas, na for ma da re gu-
lamentação apro vada pelo Mi nistério do Tra-
balho, aque las que sejam exer cidas em con -
tato per manente com in flamáveis e ex plosi-
vos, ou em con dições de ris co à in tegridade
física do tra balhador.” (NR)

§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º Será con cedido o adi cional de pe -

riculosidade à pro fissão de car teiro, nos
moldes do § 1º des te ar tigo.”

Art. 2º. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A Empre sa de Cor reios e Te légrafos de tém, pe -
rante to dos, o con ceito de em presa efi ciente. Essa é
decorrente dos bons ser viços pres tados pe los tra ba-
lhadores da ECT, em es pecial os car teiros, ele mentos
básicos e in dispensáveis ao ser viço dos cor reios.

Por se rem im prescindíveis é ne cessário do-
tar-lhes de con dições de tra balho dig na e que con si-
derem as ad versidades que en frentam na exe cução
das ta refas.

Observe-se que os car teiros, considerando
suas ati vidades, tra balham em con dições pe rigosas,
pois são fre qüentes os ca sos de atro pelamento, ata -
que de cães, aci dentes na hora de su bir e des cer de
ônibus, que das e tor ções de vido às con dições ge o-
gráficas ad versas, fa zendo com que os car teiros atra -
vessem rios e flo restas para en tregar a cor respon-
dência nos mais lon gínquos mu nicípios des te país,
trazendo a fe licidade às pes soas que ra ramente re ce-
bem uma cor respondência.

Nesse sen tido, se nhores e se nhoras par lamen-
tares, so licitamos o apo io a nos sa pro posição, an tiga
reivindicação dos tra balhadores carteiros.

Sala das Ses sões, 25 março de 2003. – Se na-
dor Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

....................................................................................
Art. 192. O exer cido de tra balho em con dições

insalubres, acima dos li mites de to lerância es tabeleci-
dos pelo Mi nistério do Tra balho, as segura a per cep-
ção de adi cional res pectivamente de 40% (qua renta
por cen to), 20% (vin te por cen to) e 10% (dez por cen -
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to) do sa lário mí nimo da re gião, se gundo se clas sifi-
quem nos gra us má ximo, mé dio e mí nimo.
....................................................................................

Nota:
Redação dada pela Lei nº 6.514/77
Redação an terior:
Redação ori ginal

....................................................................................
Art. 193. São con sideradas ati vidades ou ope ra-

ções pe rigosas, na for ma da re gulamentação apro va-
da pelo Mi nistério do Tra balho, aquelas que, por sua
natureza ou mé todos de tra balho, im pliquem o con ta-
to per manente com in flamáveis ou ex plosivos em
condições de ris co acen tuado.

§ 1º O tra balho em con dições de pe riculosidade
assegura ao em pregado um adi cional de 30% (trin ta
por cen to) so bre o sa lário sem os acrés cimos re sul-
tantes de gra tificações, prêmios ou par ticipações nos
lucros da em presa.

§ 2º O em pregado po derá op tar pelo adi cional
de in salubridade que por ventura lhe seja de vido.
....................................................................................

Nota:
Redação dada pela Lei nº 6.514/77
Redação an terior:
Redação ori ginal

....................................................................................
Art. 194. O di reito do em pregado ao adi cional de 

insalubridade ou de pe riculosidade ces sará com a eli -
minação do ris co à sua sa úde ou in tegridade fí sica,
nos ter mos desta Se ção e das nor mas ex pedidas
pelo Mi nistério do Tra balho.
....................................................................................

Nota:
Redação dada pela Lei nº 6.514/77
Redação an terior:
Redação ori ginal
Art. 195. A ca racterização e a classificação da

insalubridade e da pe riculosidade, se gundo as nor -
mas do Mi nistério do Trabalho, far-se-ão atra vés de
perícia a car go de Mé dico do Tra balho ou Enge nhei-
ro do Tra balho, re gistrado no Mi nistério do Tra balho.

§ 1º É fa cultado às em presas e aos sin dicatos
das ca tegorias pro fissionais in teressadas re quere-
rem ao Mi nistério do Tra balho a re alização de pe rícia
em es tabelecimento ou se tor des te, com o ob jetivo de 
caracterizar ou de limitar as ati vidades in salubres ou
perigosas.

§ 2º Argüi da em ju ízo in salubridade ou pe riculo-
sidade, seja por em pregado, seja por sin dicato em fa -

vor de gru po de as sociados, o juiz de signará pe rito
habilitado na for ma des te ar tigo, e, onde não hou ver,
requisitará pe rícia ao ór gão com petente do Mi nistério
do Tra balho.

§ 3º O dis posto nos pa rágrafos an teriores não
prejudica a ação fis calizadora do Mi nistério do Tra ba-
lho, nem a re alização ex ofi cio da pe rícia.
....................................................................................

Nota:
Redação dada pela Lei nº 6.514/77
Redação an terior:
Redação ori ginal

....................................................................................
Art. 196. Os efe itos pe cuniários de correntes do

trabalho em con dições de in salubridade ou pe riculo-
sidade se rão de vidos a con tar da data de in clusão da
respectiva ati vidade nos qua dros.
....................................................................................

(À Co missão de Assun tos So ciais –
decisão ter minativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 83, DE 2003

Modifica a re dação do in ciso XIV do
art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de zembro
de 1988, al terada pelo art. 47 da Lei nº
8.541, de 23 de de zembro de 1992, e pelo
art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de de zembro
de 1995, que dis põe so bre a isen ção do
imposto de ren da das pes soas fí sicas aco -
metidas pe las mo léstias que es pecífica.

O Con gresso Na cional, com base nos arts. 48,
inciso I, e 61 da Cons tituição Fe deral, de creta:

Art. 1º Esta lei tem por ob jetivo al terar a le gisla-
ção do im posto de ren da das pes soas fí sicas, de
competência fe deral.

Art. 2º O in ciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de
22 de de zembro de 1988, al terada pelo art. 47 da Lei
nº 8.541, de 23 de de zembro de 1992, e pelo art. 30
da Lei nº 9.250, de 26 de de zembro de 1995 pas sa a
vigorar com a se guinte re dação:

“Art. 6º. ..................................................
XIV – os pro ventos de aposentadoria

ou re forma, des de que mo tivadas por aci-
dentes em ser viço e os per cebidos pe los
portadores de mo léstia pro fissional, tu bercu-
lose ati va, ali enação men tal, es clerose múl -
tipla, ne oplasia ma ligna, ce gueira, han se-
níase, pa ralisia ir reversível e in capacitante,
cardiopatia gra ve, do ença de Par kinson, es -
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pondiloartrose an quilosante, ne fropatia gra-
ve, es tados avan çados de do ença de Pa get
(osteíte de formante), con taminação por ra di-
ação, síndrome de imu nodeficiência ad quiri-
da, fi brose cís tica (mu coviscidose) e he pati-
te C, com base em con clusão da me dicina
especializada, mes mo que a do ença te nha
sido con traída de pois da apo sentadoria ou
reforma;” (NR).

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

A he patite C vem se trans formando no ma ior
problema de sa úde pú blica do País, de acor do com o
Dr. Hoel Set te Jú nior, gas troenterologista do Hos pital
Emílio Ri bas, em São Pa ulo.

Dados da Orga nização Mun dial da Sa úde anun -
ciam que 30% da po pulação mun dial – cer ca de 170
milhões de brasileiros – es tão in fectados pela do en-
ça, cu jos sin tomas, pouco ca racterísticos da he patite,
são di fíceis de se rem de tectados.

O ví rus HCV, transmitido pelo san gue, pode per-
manecer in cubado no or ganismo hu mano, sem ma ni-
festação, por até 30 anos, con forme de claram pesqui-
sadores da Fun dação Oswaldo Cruz, do Rio de Ja nei-
ro.

Estima-se que em 70% dos ca sos a do ença tor -
na-se crô nica e, des tes, so mente 30% dos do entes
conseguem ob ter su cesso no tra tamento à base de
drogas, cu jos efe itos co laterais são inú meros.

A agres sividade do ví rus, que ao se ma nifes-
tar, tra içoeiramente já de bilitou o or ganismo, em es -
pecial o fí gado, ali ada aos me dicamentos ain da não 
inteiramente efi cazes, transforma o por tador do
HCV em um in divíduo fragilizado e sob cons tantes
cuidados. Numa pers pectiva oti mista, o in divíduo
infectado atin ge equi líbrio na con vivência com o ví -
rus, de acor do com seu sis tema imu nológico. Na
perspectiva pes simista, con trai cir rose ou até tu mor
no fí gado.

Nada mais jus to, portanto, que con ceder a es tas
pessoas a isen ção do im posto de ren da de seus ren -
dimentos, de forma a po derem sus tentar os gas tos da 
doença que os de bilita e que, quan do ma nifesta, os
incapacita para o tra balho.

Conto, pois, com o apo io dos no bres pa res des-
ta Casa para a apro vação deste pro jeto de lei.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003.  – Se -
nador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO  DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO IV
Da Orga nização dos Po deres

CAPÍTULO I
Do Po der Le gislativo

SEÇÃO II
Das Atri buições do Con gresso Na cional

Art. 48. Cabe ao Con gresso Na cional, com a
sanção do Pre sidente da Re pública, não exi gida esta
para o es pecificado nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre
todas as ma térias de com petência da União, es peci-
almente so bre:

I – sis tema tri butário, ar recadação e dis tribuição
de ren das;
....................................................................................

SEÇÃO VIII
Do Pro cesso Le gislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ciativa das leis com plementares e
ordinárias cabe a qual quer mem bro ou Co missão da
Câmara dos De putados, do Se nado Fe deral ou do
Congresso Na cional, ao Pre sidente da Re pública, ao
Supremo Tri bunal Fe deral, aos Tri bunais Su periores,
ao Pro curador-Geral da Re pública e aos ci dadãos, na 
forma e nos ca sos pre vistos nes ta Cons tituição.

§ 1º São de ini ciativa pri vativa do Pre sidente da
República as leis que:

I – fi xem ou mo difiquem os efe tivos das Forças
Armadas;

II – dis ponham so bre:
a) cri ação de car gos, fun ções ou em pregos pú -

blicos na ad ministração di reta e au tárquica ou au-
mento de sua re muneração;

b) or ganização ad ministrativa e ju diciária, ma té-
ria tri butária e or çamentária, ser viços pú blicos e pes -
soal da ad ministração dos Ter ritórios;

c) ser vidores pú blicos da União e Ter ritórios,
seu re gime ju rídico, pro vimento de car gos, es tabilida-
de e apo sentadoria;

d) or ganização do Mi nistério Pú blico e da De-
fensoria Pú blica da União, bem como nor mas ge rais
para a or ganização do Mi nistério Pú blico e da De fen-

MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL350 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



04700 Qu arta-feira  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003

soria Pú blica dos Esta dos, do Distrito Fe deral e dos
Territórios;

e) cri ação e ex tinção de Mi nistérios e ór gãos da
administração pú blica, ob servado o dis posto no art.
84, VI;

f) mi litares das For ças Arma das, seu regime ju -
rídico, pro vimento de car gos, promoções, es tabilida-
de, re muneração, re forma e trans ferência para a re-
serva.

§ 2º A ini ciativa po pular pode ser exer cida pela
apresentação à Câ mara dos De putados de pro jeto de 
lei subs crito por, no mí ni mo, um por cen to do ele itora-
do na cional, dis tribuído pelo me nos por cin co Esta-
dos, com não me nos de três dé cimos por cen to dos
eleitores de cada um de les.
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a le gislação do im posto de
renda e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 6º Fi cam isen tos do im posto de ren da os se -
guintes ren dimentos per cebidos por pes soas fí sicas:

XIV – os pro ventos de apo sentadoria ou re for-
ma, des de que mo tivadas por aci dente sem ser viços,
e os per cebidos pe los por tadores de mo léstia pro fis-
sional, tu berculose ati va, ali enação men tal, es clero-
se-múltipla, ne oplasia ma ligna, ce gueira, han senía-
se, pa ralisia ir reversível e in capacitante, car diopatia
grave, do ença de Par kinson, es pondiloartrose an qui-
losante, ne fropatia grave, es tados avançados da do -
ença de Pa get (os teíte de formante), con taminação
por ra diação, síndrome da imu nodeficiência ad quiri-
da, com base em con clusão da me dicina es pecializa-
da, mes mo que a do ença te nha sido con traída de pois
da apo sentadoria ou re forma;
....................................................................................

LEI Nº 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992

Altera a le gislação do im posto de
renda e dá ou tras pro vidências.

O Vice-Pre sidente da Re pública, no exer cício do 
cargo de Pre sidente da Re pública

Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 
eu san ciono a se guinte lei:
....................................................................................

TÍTULO V
Do Impos to So bre a Ren da das Pes soas Fí sicas

Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de -
zembro de 1988, dê-se ao in ciso XIV nova re dação e
acrescente-se um novo inciso de nú mero XXI, tudo
nos se guintes ter mos:

“Art. 6º ................................................................
XIV – os pro ventos de aposentadoria ou re for-

ma, des de que mo tivadas por aci dente sem ser viços,
e as per cebidas pe los por tadores de mo léstia profis-
sional, tu berculose ati va, ali enação men tal, es clero-
se-múltipla, ne oplasia ma ligna, ce gueira, han senía-
se, pa ralisia ir reversível e in capacitante, car diopatia
grave, do ença de Par kinson, es pondiloartrose an qui-
losante, ne fropatia grave, es tados avançados da do -
ença de Pa get (os teíte de formante), contaminação
por ra diação, sín drome da imu nodeficiência ad quiri-
da, com base em con clusão da me dicina es pecializa-
da, mes mo que a do ença te nha sido con traída de pois
da apo sentadoria ou re for ma;

XXI – os va lores re cebidos a tí tulo de pen são
quando o be neficiário des se ren dimento for por tador
das do enças re lacionadas na in ciso XIV des te ar tigo,
exceto as de correntes de mo léstia pro fissional, com
base em con clusão da me dicina es pecializada, mes -
mo que a do ença te nha sido con traída após a con ces-
são da pen são.”
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a le gislação do im posto de
renda e dá ou tras pro vidências.

O Pre sidente da Re pública,
Faço sa ber que o Con gresso Na cional de creta e 

eu san ciono a se guinte lei:
....................................................................................

CAPÍTULO VII
Disposições Ge rais

Art. 30. A par tir de 1º de ja neiro de 1996, para
efeito do re conhecimento de no vas isen ções de que
tratam os in cisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713,
de 22 de de zembro de 1988, com a re dação dada
pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de de zembro de
1992, a mo léstia de verá ser com provada me diante la -
udo pe ricial emi tido por ser viço mé dico ofi cial, da
União, dos Esta dos, do Dis trito Fe deral e dos Mu nicí-
pios.

§ 1º O ser viço mé dico ofi cial fi xará o pra zo de
validade do la udo pe ricial, no caso de mo léstias pas -
síveis de con trole.
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§ 2º Na re lação das mo léstias a que se re fere o
inciso XlV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de de zem-
bro de 1988, com a re dação dada pelo art. 47 da Lei
nº 8.541, de 23 de de zembro de 1992, fica in cluída a
fibrose cís tica (mu coviscidose).

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos
– de cisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 84 DE 2003

Altera o in ciso I, do art. 2º da Lei nº
9.311, de 24 de ou tubro de 1996, que “ins ti-
tui a Con tribuição Pro visória so bre Mo vi-
mentação ou Trans missão de Va lores e de
Créditos e Di reitos de Na tureza Fi nanceira
– CPMF, e dá ou tras pro vidências”.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O in ciso I, do art. 2º da Lei nº 9.311, de 24

de ou tubro de 1996, pas sa a vi gorar com a se guinte
redação.

“Art. 2º. ..................................................
I – o lan çamento a dé bito, por ins titui-

ção fi nanceira, em con tas cor rentes de de-
pósito, em con tas cor rentes de em préstimo,
de de pósito ju dicial e de de pósitos em con -
signação de pa gamento de que tra tam os
parágrafos do art. 890 da Lei nº 5.869, de
11 de ja neiro de 1973, in troduzidos pelo art.
10 da Lei nº 8.951, de 13 de de zembro de
1994, jun to a elas man tidas.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

As ta belas a se guir ser virão como fun damento
para a jus tificativa ao re ferido pro jeto de lei, que
isenta a CPMF das mo vimentações fi nanceiras da
poupança.
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Esse sal do vem cres cendo de for ma tí mida,
mas re presenta um dos ma iores re cursos de in vesti-
mento ha bitacional do país. O SBPE é um dos ma io-
res fi nanciadores dos pro gramas ha bitacionais no
Brasil, desde 1964, ala vancando as po líticas ha bitaci-
onais do país, na qual atu almente, 65% des se sal do,
obrigatoriamente tem que ser apli cado em fi nancia-
mentos ha bitacionais.

A se gunda ta bela dis tribui a quan tidade de pou pa-
dores exis tentes, se gundo a fa ixa de apli cação. Con for-
me de monstrado na ta bela, em ju nho de 1999, mais de
50 mi lhões dos pou padores existentes ou 61% do to tal
de pou padores, es tavam concentrados na fa ixa de até
R$100,00 de apli cação. Ou seja, o ma ior nú mero de
poupadores do Bra sil, con centram-se na po pulação de
baixa ren da. Se so marmos com o nú mero de pou pado-
res que se en contram na fa ixa de até R$1.000,00 de
aplicação, esse nú mero che gou a 73,308 mi lhões, ou
86% do to tal de pou padores, em 1999.

Com base nes ses da dos e sa bendo que o dé ficit
habitacional ur bano do Bra sil concentra-se na po pula-
ção com ren da de até três sa lários mí nimos, é que se
faz ne cessário uma po lítica de in centivo a pou pança
para po dermos fi nanciar pro gramas de ha bitação para
essa po pulação. Em 2000, se riam ne cessários fi nanci-
ar 4.410.385 no vos do micílios, ou 83,2% do dé ficit ha -
bitacional ur bano to tal do país, para po dermos aten der
a de manda da po pulação de ba ixa ren da.

É a par tir des ses nú meros que iden tificamos a
importância de isen tarmos a CPMF das apli cações
em pou pança, como for ma de in centivarmos no vos
investidores e ele varmos ain da mais o sal do do
SBPE. Ou tro as pecto im portante, se ria o fato de não
agirmos com jus tiça isen tarmos a CPMF das apli ca-
ções na bol sa de va lores, e não isen tarmos as apli ca-
ções na pou pança. São per fis dis tintos de in vestido-
res, o in vestidor da bol sa pos sui um ní vel de ren da
maior, e mais agres sivo e está dis posto a ar riscar
mais para ob ter um re torno ma ior. Já o in vestidor da
poupança, em sua gran de ma ioria, é de ba ixa ren da e 
tem um per fil mais con servador, e o seu ob jetivo em
investir na poupança, é jun tar um di nheiro para que
no fu turo ele con siga re alizar o so nho da casa pró pria.

Finalmente, se apro varmos a isen ção da CPMF
em apli cações na poupança, es taremos dan do um
passo fun damental para torná-la mais atra tiva, e as -
sim, au mentarmos o nú mero de pou padores, con se-
qüentemente o sal do fi nal do SBPE. Des sa for ma,
elevaremos os re cursos para im plantações de no vas
políticas ha bitacionais que aten dam essa de manda
de ba ixa ren da. Dan do esse pas so, po deremos tornar
real o gran de so nho da casa pró pria e re duzi o gran de

déficit ha bitacional exis tente no Bra sil, além de ge rar
um gran de avan ço so cial, pois com a im plantação de
novas po líticas ha bitacionais não só o dé ficit ha bitaci-
onal se re duzirá, mas tam bém, a taxa de de semprego
e to dos os ou tros be nefícios que en volvem essa ca -
deia pro dutiva, que é o mer cado imo biliário.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Paulo Paim – PT/RS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Institui a Con tribuição Pro visória
sobre Mo vimentação ou Trans missão de
Valores e de Cré ditos e Di reitos de Na tu-
reza Fi nanceira – CPMF, e dá ou tras pro -
vidências.

O Pre sidente da Re pública, faço sa ber que o
Congresso Na cional de creta e eu san ciono a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 2º O fato ge rador da con tribuição é:
I – o lan çamento a dé bito, por ins tituição fi nancei-

ra, em con tas correntes de de pósito, em con tas corren-
tes de em préstimo de de pósito ju dicial e de de pósitos
em con signação de pa gamento de que tra tam os pa rá-
grafos do art. 890 da Lei nº 5.869, de 11 de ja neiro de
1973, in troduzidos pelo art. 1º da Lei nº 8.951, de 13 de 
dezembro de 1994, jun to a ela man tidas; II – o lan ça-
mento a cré dito, por ins tituição fi nanceira, em con tas
correntes que apre sentem sal do ne gativo, até o li mite
de va lor da re dução do sal do de vedor;

III – a li quidação ou pa gamento, por ins tituição
financeira, de qua isquer cré ditos, di reitos ou va lores,
por con ta e or dem de ter ceiros, que não te nham sido
creditados, em nome do be neficiário, nas con tas re fe-
ridas nos in cisos an teriores;

IV – o lan çamento, e qual quer ou tra for ma de
movimentação ou trans missão de va lores e de cré di-
tos e di reitos de na tureza fi nanceira, não re laciona-
dos nos in cisos an teriores, efetuados pe los bancos
comerciais, ban cos múltiplos com car teira co mercial
e ca ixas eco nômicas;

V – a li quidação de ope ração con tratadas nos
mercados or ganizados de li quidação fu tura;

VI – qual quer ou tra mo vimentação ou trans mis-
são de va lores e de cré ditos e di reitos de na tureza fi -
nanceira que, por sua fi nalidade, re unindo ca racterís-
ticas que per mitam pre sumir a exis tência de sis tema
organizado para efe tivá-la, pro duza os mes mos efe i-

    353ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     353ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  26 04703

tos pre vistos nos in cisos an teriores, in dependente-
mente da pes soa que a efe tue, da de nominação que
possa ter e da for ma ju rídica ou dos ins trumentos uti li-
zados para re alizá-la.

(À Co missão de Assun tos Eco nômicos
em de cisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 85, DE 2003

Altera o art. 3º da Con solidação das
Leis do Tra balho, pro ibindo o uso do po -
lígrafo pelo em pregador.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 3º da Con solidação das Leis do Tra-

balho, apro vada pelo De creto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, pas sa a vi gorar acres cido dos se guin-
tes pa rágrafos:

“Art. 3º (...)
§ 1º (...)
§ 2º É pro ibido em qua isquer cir cuns-

tâncias sub meter o tra balhador ou can didato
a em prego a tes te com o uso de po lígrafo,
ou ou tro mé todo que pos sa ca usar dano à
honra e à dig nidade do tra balhador.

§ 3º Pelo efe tivo dano à hon ra e à dig -
nidade do tra balhador, nos ter mos do § 2º
deste ar tigo, é de vida uma in denização no
valor de dez a cem ve zes o sa lário es tabele-
cido para o car go, a ser paga pelo em prega-
dor ou pelo re crutador.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

Consideramos inad missível, em qua isquer cir-
cunstâncias, a sub missão do obre iro a tes te uti lizan-
do po lígrafo (“de tector de men tiras”). Seu uso con figu-
ra gros seira vi olação à li berdade, à dig nidade e à pri -
vacidade do ho mem. Mesmo em caso de exis tência
de sus peitas ve ementes de cri me pra ticado pelo em -
pregado (p. ex., fur to, ou apro priação in débita), sua
utilização con siste em prá tica re provável (além de bi -
zarra), eis que o em pregador não pode ins tituir por
sua pró pria con ta um “pro cesso pe nal” tra vestido,
pois cabe ao Esta do a per secução pe nal.

A prá tica de tes tes atra vés do po lígrafo nas re la-
ções de tra balho – ob viamente inad missível em nos -
so or denamento ju rídico, eis que aten tatória à dig ni-
dade da pes soa hu mana – as semelha-se aos mé to-
dos me dievais de con trole des critos por Mi chel Fou -
cault na obra Vi gi ar e Pu nir.

Cabe ao le gislador re primir o uso da ciên cia
sem o ade quado subs trato éti co. É la mentável que o
avanço ci entífico tra ga em seu bojo o re trocesso no
campo da éti ca e da fra ternidade nas re lações en tre
os ho mens.

Diversos dis positivos cons titucionais con tidos
no art. 5º apre sentam-se como fun damento para con -
siderar-se atentatório à Car ta Mag na o uso do po lí-
grafo: incs. I e VIII – dis criminação; inc. II – obre iro
obrigado a fa zer ou não fa zer algo pre visto le galmen-
te; inc. IV – li berdade de ex pressão; inc. III – pro ibição
de tra tamento de sumano ou de gradante; inc. V –
dano ma terial, mo ral ou à ima gem do obre iro; inc. VI –
liberdade de cons ciência ou de cren ça; inc. X – tu tela
da in timidade e da vida pri vada.

A pro teção da dig nidade da pes soa hu mana au -
toriza uma ação con tra tra tamentos in tromissivos, im -
pedindo ati tudes que di minuam o status da pes soa
humana en quanto in divíduo, ci dadão e membro da
comunidade.

A Re pública Fe derativa do Bra sil tem como fun -
damento, nos ter mos do art. 1º, o res peito à “dig nida-
de da pes soa hu mana”. De acordo com o art. 5º, III,
“...ninguém será sub metido a tra tamento de sumano”.
Submeter o tra balhador ao ob jeto po lígrafo im plica
em fron tal des respeito a tais prin cípios.

A dig nidade da pes soa hu mana é a ori gem da
qual deve par tir a in terpretação do Di reito, per meada
sempre pela con cepção do tra balho como instrumen-
to de efe tivação da jus tiça so cial, bem como pela no -
ção de que o di reito de pro priedade deve ser exer cido
segundo sua fun ção so cial, nos ter mos do art. 5º,
XVIII, da Cons tituição Fe deral de 1988.

Essas são as ra zões pe las quais con tamos com
o apo io dos ilus tres pa res à apro vação do pre sente
projeto de lei.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

TÍTULO I 
Introdução

Art 1º Esta Con solidação es tatui as nor mas que
regulam as re lações in dividuais e co letivas de tra ba-
lho nela pre vistas.

Art 2º Con sidera-se em pregador a em presa in -
dividual ou co letiva, que, as sumindo os ris cos de ativi-
dade eco nômica, ad mite, as salaria e di rige a pres ta-
ção pes soal de ser viços.
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§ 1º Equi param-se ao em pregador, para os di re-
itos ex clusivos da re lação de em prego, os pro fissiona-
is li berais, as ins tituições de be neficência, as as socia-
ções re creativas ou ou tras ins tituições sem fins lu cra-
tivos, que ad mitirem tra balhadores como em prega-
dos.

§ 2º Sem pre que uma ou mais em presas, ten do,
embora, cada uma de las, personalidade ju rídica pró-
pria, es tiver sob a di reção, con trole ou ad ministração de
outra, cons tituindo gru po in dustrial, co mercial ou de
qualquer ou tra atividade eco nômica, se rão, para os efe i-
tos da re lação de em prego, so lidariamente res ponsáve-
is a em presa prin cipal e cada uma das su bordinadas.

Art 3º Con sidera-se em pregado toda pes soa fí si-
ca que pres tar ser viços de na tureza não even tual em-
pregador, sob a de pendência des te e me diante sa lário.

Parágrafo úni co. Não ha verá dis tinções re lativas
à es pécie de em prego e à con dição de tra balhado
nem en tre o tra balho in telectual, téc ni co e ma nual.

Art 4º Con sidera-se como de ser viço efe tivo o
período em que o em pregado es teja à dis posição
do em pregador, aguar dando ou exe cutando or-
dens, sal vo dis posição es pecial ex pressamente
consignada.

Parágrafo úni co. Com putar-se-ão, na con tagem
de tem po de ser viço, para efe ito de in denização e es -
tabilidade, os pe ríodos em que o em pregado es tiver
afastado do tra balho pres tando ser viço mi litar e por
motivo de aci dente do tra balho.

....................................................................................
Nota:
Parágrafo acres centado pela Lei nº 4.072/62

....................................................................................
Art 5º A todo tra balho de igual va lor cor respon-

derá sa lário igual sem dis tinção de sexo.
Art. 6º Não se dis tingue en tre o tra balho re aliza-

do no es tabelecimento do em pregador e o exe cutado
no do micílio do em pregado, des de que es teja ca rac-
terizada a re lação de em prego.

Art 7º Os pre ceitos cons tantes da pre sente Con -
solidação, sal vo quan do for, em cada caso, ex pressa-
mente de terminado em con trário, não se apli cam:

a)  aos em pregados do mésticos, as sim con side-
rados, de um modo ge ral, os que pres tam serviços de
natureza não-eco nômica à pes soa ou à fa mília, no
âmbito re sidencial des tas;

b)  aos tra balhadores ru rais, as sim con sidera-
dos aque les que, exer cendo fun ções di retamente li -
gadas à agri cultura e à pe cuária, não se jam em prega-
dos em ati vidades que, pe los mé todos de execução
dos res pectivos trabalhos ou pela fi nalidade de suas

operações, se clas sifiquem como in dustriais ou co-
merciais;

c) aos fun cionários pú blicos da União, dos Esta -
dos e dos Mu nicípios e aos res pectivos ex tranumerá-
rios em ser viço nas pró prias re partições;
....................................................................................

Nota:
Redação dada pelo De creto-Lei nº 8.079/45
Redação an terior:
Redação ori ginal

....................................................................................
d) aos ser vidores de au tarquias pa raestatais,

desde que su jeitos a re gime pró prio de pro teção ao
trabalho que lhes as segure si tuação análoga à dos
funcionários pú blicos.
....................................................................................

Nota:
Redação dada pelo De creto-Lei nº 8.079/45
Redação an terior:
Redação ori ginal

....................................................................................
e)  aos em pregados das em presas de pro prie-

dade da União Fe deral, quan do por esta ou pe los
Estados ad ministradas, sal vo em se tra tando da que-
las cuja pro priedade ou ad ministração re sultem de
circunstâncias tran sitórias.
....................................................................................

(À Co missão de Cons tituição, Jus tiça e 
Cidadania em de cisão ter minativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 86, DE 2003

Altera o § 5º do art. 164 da Con soli-
dação das Leis do Tra balho para de termi-
nar a ele ição do Pre sidente e do Vice-Pre -
sidente da Cipa pe los seus mem bros.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O § 5º do art. 164 da Con solidação das

Leis do Trabalho – CLT, pas sa a vi ger com a se guinte
redação:

“Art. 164. ...............................................
§ 5º Os mem bros ti tulares ele gerão,

dentre eles, o Pre sidente e o Vice-Pre siden-
te da Cipa.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

Justificação

O pro jeto de lei apre sentado nes ta opor tunidade
visa con ferir ma ior au tonomia às Co missões Internas
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de Pre venção de Aci dentes – CIPA, que, nos ter mos
da le gislação vi gente, têm o pre sidente de signado pe -
los em pregadores, den tre os seus re presentantes, e o 
vice-presidente ele ito pe los re presentantes dos em -
pregados.

Como as atri buições das co missões re lacio-
nam-se di retamente com as ati vidades da pró pria em -
presa, acre ditamos que a es colha do Pre sidente e do
Vice-Presidente, por via di reta, den tre os seus mem -
bros, tra rá ma ior trans parência às suas de cisões, di -
minuindo os ris cos de in terferência do em pregador.

A apro vação da pro posta não tra rá ma iores con -
seqüências na atu ação da Cipa. Acre ditamos, no en -
tanto, que essa sim ples me dida dará a ela uma ma ior
representatividade, de mocratizando-a na sua for ma
de agir.

Diante dos ar gumentos aqui ex postos, es pera-
mos con tar com o apo io de nos sos ilus tres pa res na
aprovação do presente pro jeto de lei.

Sala das Ses sões, 25 de março de 2003. – –
Senador Paulo Paim..

LEGISLAÇÃO CITADA

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

Aprova a Con solidação das Leis do
Tra balho.

O Pre sidente da Re pública, usan do da atri buição
que lhe con fere o art. 180 da Cons tituição, de creta:
....................................................................................

TÍTULO II
Das Nor mas Ge rais De Tu tela Do Tra balho

CAPÍTULO V
Da Se gurança E Da Me dicina Do Tra balho

SEÇÃO III
Dos Órgãos Se gurança e de Me dicina

 do Tra balho nas Empre sas

Art. 164. Cada Cipa será com posta de re presen-
tantes da em presa e dos em pregados, de acor do com
os cri térios que vi erem a ser ado tados na re gulamen-
tação de que tra ta o pa rágrafo úni co do ar tigo an terior.

§ 5º O em pregador de signará, anualmente, den -
tre os seus re presentantes, o Pre sidente da Cipa e os
empregados ele gerão, den tre eles, o Vice-Pre sidente.
....................................................................................

(À co missão de Assun tos So ciais de ci-
são ter minativa)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu blicados e re metidos às Co missões
competentes.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 158, DE 2003

Senhor Pre sidente,
Requeremos a Vos sa Exce lência, nos ter mos

do art. 199 do Re gimento Inter no, a re alização de
Sessão Espe cial, no dia 22 de abril do cor rente ano,
para ho menagear a ci dade de Bra sília, pela pas sa-
gem do seu 43º (qua dragésimo-terceiro) ani versário.

Justificação

Patrimônio His tórico e Cul tural da Hu manidade,
desde 1987, Bra sília é a ci dade sín tese do Bra sil. Ve -
tor das prin cipais de cisões go vernamentais, a ci dade
encanta o vi sitante, e aco lhe de bra ços abertos bra si-
leiros de to dos os re cantos.

No dia 21 de abril, co memora-se o ani versário
dessa ci dade – pa trimônio e or gulho do Bra sil –, fruto
do tra balho de le giões de bra sileiros, que ou viram o
chamado e ace itaram o de safio do sa udoso Pre siden-
te Jus celino Ku bitschek, o ma ior es tadista bra sileiro
do sé culo XX, de tor nar re alidade o so nho de in teriori-
zar a ca pital do País.

A co memoração do ani versário de Bra sília é um
imperativo de or dem cí vica. Assim, con tamos com a
aprovação do pre sente re querimento pe los nossos
ilustres pa res no Se nado Fe deral, com a fi nalidade de 
prestar uma jus ta ho menagem à ci dade, seus ideali-
zadores e pi oneiros.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Paulo Octá vio, PFL-DF.

REQUERIMENTO Nº 159, DE 2003

Nos ter mos do art. 160 do Re gimento Inter no do 
Senado Fe deral, re queiro que o tem po re servado aos
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oradores da Hora do Expe diente da Ses são De libera-
tiva Ordi nária do dia 22 de abril de 2003, seja des tina-
do à co memoração do Ani versário de Bra sília.

Sala das Ses sões, 25 de março de 2003. – Se -
nador Valmir Ama ral.

REQUERIMENTO Nº 160, DE 2003

Senhor Pre sidente,
Com fun damento no dis posto nos Arts. 160 e

199 do Re gimento Inter no da Casa, e em es trita ob -
servância ao Ato da Mesa do Se nado Fe deral nº 1, de
1997, re queiro a des tinação da Hora do Expe diente
da Ses são do dia 7 de abril do cor rente para ho mena-
gear a Con ferência Na cional dos Bis pos do Bra sil
pela con secução da Cam panha da Fraternidade
2003, cujo tema é “Fra ternidade e Pes soas Ido sas:
Vida, dig ni dade e es perança”.

Justificação

De 1963 até hoje, a Cam panha da Fraternida-
de é uma ati vidade am pla de evan gelização de sen-
volvida num de terminado tem po (qua resma), para
ajudar os cris tãos e as pes soas de boa von tade a vi -
verem a fra ternidade em com promissos con cretos
no pro cesso de trans formação da so ciedade a par -
tir de um pro blema es pecífico que exi ge a par ticipa-
ção de to dos na sua so lução. É grande ins trumento
para de senvolver o es pírito qua resmal de con ver-
são, re novação in terior e ação co munitária como a
verdadeira pe nitência que Deus quer de nós em
preparação da Pás coa. É mo mento de con versão,
de prá tica de ges tos con cretos de fra ternidade, de
exercício de pas toral de, con junto em prol da trans -
formação de si tuações in justas e não cris tãs. É pre-
cioso meio para a evan gelização do tem po qua res-
mal, re tomando a pre gação dos pro fetas con firma-
da por Cris to, se gundo a qual a ver dadeira pe nitên-
cia que agra da a Deus é re partir o pão com quem
tem fome, dar de ves tir ao mal trapilho, li bertar os
oprimidos, pro mover a to dos.

Neste ano de 2003, o tema da Cam panha é “Fra-
ternidade e Pes soas Ido sas: Vida, dignidade e es pe-
rança”. Jul gamos esse tema bas tante apro priado ao
momento pelo qual pas sam os ido sos do País, que se
vêm na imi nência de te rem seus já min guados ren di-
mentos re duzidos ain da mais, caso pros pere a pro pos-
ta de ta xação dos apo sentados e pen sionistas.

A fi nalidade da des tinação da Hora do Expe di-
ente que ora re queremos é ho menagear a Con ferên-

cia Na cional dos Bis pos do Bra sil pela con secução da 
Campanha da Fraternidade 2003 e os pró prios ido-
sos, tema da cam panha, cha mando a to dos os de ma-
is Se nadores e Se nadoras à re flexão so bre o quão
importante é as segurar e pre servar con dições de vida 
dignas àque les que tan to la boraram em prol da cons -
trução e do for talecimento do País, bem como da edu -
cação dos seus fi lhos e ne tos.

Nestes ter mos, pede de ferimento.
Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -

nador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Na for ma
do art. 255, es ses re querimentos se rão ob jeto de de li-
beração após a Ordem do Dia.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 161, DE 2003

Nos ter mos do art. 397, I, do Re gimento Inter no,
e com base no que es tabelece o ar tigo 50 da Cons ti-
tuição Fe deral, re queiro a con vocação do Exmº Sr.
Ministro da Sa úde para pres tar es clarecimentos e
participar de de bate, no plenário do Se nado Fe deral,
acerca dos Pla nos de Sa úde exis tentes no País.

Justificação

O com parecimento do Exmº Sr. Mi nistro da Sa ú-
de ao ple nário do Se nado jus tifica-se plenamente di -
ante de su cessivas re clamações e de núncias so bre o
funcionamento dos Pla nos de Sa úde. Se gundo le van-
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tamento do Insti tuto Bra sileiro de De fesa do Con sumi-
dor (IDEC), es ses pla nos são fa lhos e, por ou tro lado,
a Agên cia Na cional de Sa úde Com plementar, in cum-
bida da fis calização do se tor, não dis põe de me ios
para um ade quado con trole. O de bate é opor tuno,
dado o gran de uni verso de bra sileiros as sistidos pe -
los Pla nos de Sa úde.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. –
Arthur Vir gílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 162, DE 2003

Requeiro, nos termos do art. 397, in ciso I, do
Regimento Inter no do Se nado Fe deral, seja con voca-
do por este Ple nário o Mi nistro Mi guel Sol datelli Ros -
setto para pres tar in formações so bre o tra balho que
pretende e que, tam bém, já vem de senvolvendo no
Ministério do De senvolvimento Agrá rio.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Sibá
Machado; João Ca piberibe.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
rimentos li dos se rão pu blicados e in cluídos na Ordem
do Dia opor tunamente, nos ter mos do art. 255, in ciso
II, alí nea c, do Re gimento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 163, DE 2003

Requeiro, nos ter mos do Art. 222 do Re gimen-
to Inter no do Se nado Fe deral, que se jam en cami-
nhados Vo tos de Apla uso aos alu nos pes quisado-
res Alex Pa nato e Marcelo Bar celos, e ao pro fes-
sor Ricardo Reis, do Insti tuto de Infor mática da
Universidade Fe deral do Rio Gran de do Sul, em
face do prê mio de me lhor tra balho con ceitual no
Date2003 (De sign Au tomation and Test in Eu rope
Conference), um dos mais im portantes eventos de
microeletrônica em todo mun do, re alizado na Ale-
manha.

O tra balho apresentado é um chip pro gramável
para crip tografia de alta se gurança; com o seu uso é
possível trans mitir da dos si gilosamente por um sis -
tema de in formática, sen do que só o equi pamento
transmissor e o re ceptor con seguem de codificá-los.
A van tagem do chip é ba ratear a crip tografia, conse-
guindo um sis tema de alto de sempenho, uma vez
que os softwares que fa zem o mes mo têm um cus to

bem su perior e me nor ve locidade. O prê mio, re cebi-
do no úl timo dia 4 de mar ço, em Mu nique, é o re co-
nhecimento in ternacional do tra balho bra sileiro na
área.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência en caminhará os vo tos de apla uso so licitados.

Sobre a mesa, re querimentos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

REQUERIMENTO Nº 164, DE 2003

Requeiro o re gistro em ATA de voto de pro fundo
pesar pelo fa lecimento do Dou tor Ale xandre Martins
De Cas tro Fi lho, ocor rido no dia de on tem, 24 de mar -
ço, em Vila Ve lha/ES, bem como de apre sentação de
votos de condolências à fa mília, re sidente na Rua
José Alves, 301, Go iabeiras – Vi tória-ES, CEP
29075-080.

Dr. Ale xandre, Juiz des temido, aman te de seu
ofício, in tegrava o gru po de com bate ao cri me or ga-
nizado em nos so Esta do e, com cer teza, mor reu em 
represália à sua in transigência com os mem bros de
organizações cri minosas que atu am no Espí rito
Santo.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador João Ba tista Mot ta, PPS/ES

REQUERIMENTO Nº 165, DE 2003

Requeiro, nos termos do ar tigo 218 do Re gi-
mento Inter no do Se nado Fe deral, que seja con signa-
do Voto de Pe sar a Sua Exce lência Juiz Alexandre
Martins de Cas tro Fi lho, titular da 5ª Vara de Exe cu-
ções Pe nais, de vido ao seu bru tal as sassinato ocor ri-
do on tem (24/03/2003) em Vila Ve lha/ES.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Gerson Ca mata.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
rimentos que aca bam de ser li dos in serem-se nas ho -
menagens pres tadas pelo Se nado Fe deral na ses são
de on tem.

A Mesa en caminhará os vo tos de pe sar aos fa -
miliares do Juiz Ale xandre Mar tins de Cas tro Fi lho

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re queri-
mento será vo tado após a Ordem do Dia, na for ma do
disposto no art. 340, in ciso II, do Re gi mento Inter no.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 167, DE 2003

Nos ter mos do art. 258 do Re gimento Inter no,
requeiro te nham tra mitação em con junto os se guintes
projetos: Pro jeto de Lei do Se nado nº 66, de 2003 e
Projeto de Lei da Câ mara nº 92, de 2001.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – José
Sarney.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
rimento lido será vo tado, na for ma re gimental, após
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Srªs e Srs. 
Senadores, a Mesa, de ofí cio, após ter con sultado as

Lideranças, vai sub meter ao Ple nário a vo tação para
a ele ição do Cor regedor e dos 1º, 2º e 3º Cor regedo-
res Subs titutos.

Por se tra tar de eleição, a mes ma deve ser pro -
cedida pelo es crutínio se creto. Entre tanto, a Mesa
propõe, conforme a tra dição da Casa, que a ele ição
seja re alizada por in termédio do pa inel ele trônico,
tendo em vis ta que, após con sulta às Li deranças, há
uma cha pa úni ca, com posta pelo Se nador Ro meu
Tuma, do PFL, para ocu par o car go de Cor regedor;
pelo Se nador Hé lio Cos ta, do PMDB, para ocu par o
cargo de 1º Cor regedor Subs tituto; pelo Se nador Del -
cídio Ama ral, do PT, para ocu par o car go de 2º Cor re-
gedor Substituto; e pelo Se nador Te otônio Vi lela Fi -
lho, do PSDB, para ocu par o car go de 3º Cor regedor
Substituto.

Vamos ini ciar a vo tação.
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As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar. (Pa -
usa.)

Peço às Srªs e aos Srs. Se nadores que se en -
contram em seus ga binetes que com pareçam ao Ple -
nário para par ticiparem da vo tação. (Pa usa.)

A Mesa irá re petir o nome, o car go e o Par tido
dos res pectivos can didatos:

Para Cor regedor: Se nador Ro meu Tuma, do
PFL;

para 1º Cor regedor Subs tituto: Se nador Hé lio
Costa, do PMDB;

para 2º Cor regedor Subs tituto: Se nador Del cí-
dio Ama ral, do PT, e

para 3º Cor regedor Subs tituto: Se nador Te otô-
nio Vi lela Fi lho, do PSDB.

A Mesa, mais uma vez, so licita às Srªs. e aos
Srs. Se nadores que se en contram em ou tras de pen-
dências da Casa que com pareçam ao Ple nário.

(Procede-se à vo tação se creta pelo
sistema ele trônico.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra-
da a vo tação. Vo taram SIM 66 Srs. Se nadores.

Houve uma abs tenção.
Total: 67 vo tos.
Declaro ele itos, nos ter mos da Re solução nº 17,

de 1993, o Se nador Ro meu Tuma, Cor regedor; Hé lio
Costa, 1º Cor regedor Subs tituto; Delcídio Ama ral, 2º
Corregedor Subs tituto; Te otônio Vi lela Fi lho, 3º Cor re-
gedor Subs tituto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO  Nº 2, DE 2002

(Votação No minal)

Votação, em se gundo tur no, da Pro-
posta de Emen da à Cons tituição nº 2, de
2002, ten do como pri meiro sig natário o Se -
nador Ri cardo San tos, que al tera o § 5º do
art. 212 da Cons tituição Fe deral (des tinação
do sa lário-educação), tendo

Parecer fa vorável, sob nº 486, de 2002, da Co -
missão de Constituição, Jus tiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Osmar Dias.

A ma téria cons tou da Ordem do Dia da ses são
deliberativa de 19 de de zembro do ano pas sado,
quando foi re tirada de pa uta por fal ta de quorum para
sua vo tação em se gundo tur no.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Osmar
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre siden-
te, agra deço a V. Exª, mas vou aguar dar a le itura do
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
José Jor ge, V. Exª está pe dindo a pa lavra para en ca-
minhar o re querimento?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não, Sr. Pre -
sidente, para dis cutir a ma téria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
esperar a vo tação do re querimento.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 168, DE 2003

Requeiro, nos ter mos re gimentais, o adi amento
da vo tação da PEC nº 2, de  2002, cons tante do item I
da Pa uta, a fim de que seja fe ita na Ses são de 27 de
março.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Se -
nador Tião Vi ana, Líder do Blo co de Apo io ao Go-
verno.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Osmar Dias, para en caminhar
o re querimento.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para en cami-
nhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, gos taria de en tender as ra zões que jus tificam o 
pedido de adi amento des sa ma téria. O Se nador Tião
Viana é o au tor do re querimento.

Em de zembro do ano pas sado, o Ple nário da
Casa vo tou, em pri meiro tur no, essa emen da cons ti-
tucional, apro vando-a por una nimidade. Não hou ve
nenhuma abs tenção e ne nhum voto con trário.

É cla ro que al guns Se nadores fo ram ele itos na
última ele ição e, por tanto, não par ticiparam da pri mei-
ra vo tação, mas não acre dito que a opi nião de S. Exªs
mudasse tan to em re lação à dos Se nadores que vo ta-
ram an teriormente. E jus tifico: o que a emen da cons ti-
tucional que está sen do dis cutida pro põe é que se
ampliem os re cursos do sa lário-educação e do Fun -
def, para es tendê-los à edu cação in fantil. Sa bemos
que essa é uma ques tão mu ito im portante. Qu ando
discutimos e vo tamos a ma téria em pri meiro tur no, to -
dos os Se nadores en tenderam que era uma me dida
que sig nificava enor me in clusão so cial, por que permi-
tia que cri anças, an tes de completar os seis anos de
idade, fi lhas de tra balhadores sem condições de pa -
gar a es cola pri vada, tam bém fossem alvo da edu ca-
ção in fantil.

Não vejo por que adi ar a vo tação dessa ma téria,
se ela já foi apro vada, por una nimidade, no primeiro
turno. Ela po deria, ago ra, ser vo tada, apro vada e en -
caminhada à Câ mara dos De putados para a de cisão
final. É uma emen da cons titucional que, re pito, sig nifi-
cará uma enor me in clusão so cial, por que per mitirá
que o per centual de 23% de cri anças de zero a seis
anos que fre qüentam a es cola seja au mentado, quem 
sabe, uni versalizando esse di reito.

Assim, Sr. Pre sidente, gos taria de ou vir o au tor
do re querimento so bre os mo tivos que o le varam a
querer adi ar a vo tação de uma ma téria tão im portante.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tião Vi ana, au tor do re queri-
mento.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
minhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, gos taria de de monstrar
absoluta con cordância com o que traz o Se nador
Osmar Dias ao ple nário. S. Exª tem acom panhado, de
maneira ju diciosa e di ligente, a tra mitação da ma téria,
que, já dis cutida e vo tada, ne cessita, in questionavel-
mente, da apro vação do Se nado Fe deral.

Gostaria de ex plicar a S. Exª que se tra ta de um
pedido do Mi nistério da Edu cação para que a ma téria
entre em vo tação até a pró xima ter ça-feira. Exis te
uma si tuação de ajus te no Mi nistério da Edu cação em 
relação a al guns en caminhamentos de vo tação, e
esse é um de les.

Não cre io que haja qual quer di vergência ou ten -
tativa de pre judicar o flu xo le gislativo da ma téria, se V.
Exª, Se nador Osmar Dias, con cordar que seja vo tada
na ter ça-feira. Caso haja, ago ra, di vergência dos Lí -
deres, aca tarei, ple namente, a de cisão da ma ioria.

Foi um pe dido do Mi nistério da Edu cação, ape -
nas isso. Não ques tiono os ar gumentos do Se nador
Osmar Dias em ab solutamente nada.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre siden-
te, pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
sidente, pela Li derança do PSDB, para mar car a po si-
ção do Par tido.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Osmar Dias, pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, ape nas de -
sejo in formar ao Lí der do PT que es tamos vo tando a
matéria em se gundo tur no e não há como emen dá-la.
Não sei por que o Mi nistério da Edu cação quer uma
semana para es tudá-la.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, ape nas...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zendo
soar a cam painha.) – Se nador Tião Vi ana, o Se nador
Osmar Dias está com a pa lavra; em se guida, V. Exª
poderá usá-la. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Gos taria de
encerrar, Sr. Pre sidente, ape nas dan do essa in forma-
ção. O Lí der do PT está le vantando a ne cessidade de
o Mi nistério da Edu cação es tudar por mais uma se -
mana a ma téria. Mas para que es tudá-la, se ela não
pode mais ser emen dada?

Creio que os Srs. Se nadores têm con dições de
decidir hoje. Não há ne nhum ar gumento que pos sa

convencer-me da ne cessidade do adi amento de uma
matéria tão im portante, que está na Casa há tan to
tempo. Já houve tem po su ficiente para o Mi nistério da 
Educação – até mes mo para o atu al Mi nistro – ter
uma opi nião for mada so bre a de cisão que tomare-
mos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Tião Vi ana, para pres tar es cla-
recimento. Em se guida, da rei a pa lavra à Se nadora
Ideli Sal vatti.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC. Para um es -
clarecimento. Sem re visão do ora dor.) – Ape nas de -
sejo con cluir o es clarecimento, Sr. Pre sidente. Re afir-
mo que não há ne nhuma di vergência da nos sa par te
com as ra zões que ex põe o Se nador Osmar Dias,
mas exis te, no âm bito do Mi nistério da Educação,
uma fase de ajus tes de me didas le gislativas que são
apreciadas. Por exem plo, se hou ver o en tendimento,
pela equi pe do Mi nistério da Edu cação, de que o be -
nefício de que tra ta essa ma téria pode ser es tendido
ao en sino mé dio – me dida que con sidero re levante –,
tentaremos es gotar as pos sibilidades le gislativas
dessa ex tensão. É ape nas uma razão para que o Se -
nador Osmar Dias re flita.

Se a de cisão da ma ioria dos Lí deres for con tra o
requerimento de adi amento, nós a aca taremos ple na-
mente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra à Se nadora Ide li Sal vatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
ordem. Sem re visão da ora dora.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, peço a pa lavra para con tribuir
para o de bate a res peito do re querimento. O pe dido
de adi amento ocor re por que a Proposta de Emen da à 
Constituição ape nas faz alteração na des tinação do
dinheiro do sa lário-educação, es tendendo a pos sibili-
dade de uti lizá-lo, além do en sino fun damental, tam-
bém na edu cação in fantil. Não há da par te da Ban ca-
da do Par tido dos Tra balhadores ne nhum óbi ce; ao
contrário, so mos ple namente a fa vor.

Mas há todo um de bate – con seqüência da im-
plantação do Fun def – de que a edu cação in fantil e o
ensino mé dio fi caram ab solutamente des guarnecidos
de ga rantia de fi nanciamento, por que não há obri gatori-
edade de apli cação de re cursos na edu cação in fantil e
no en sino mé dio como há no en sino fun damental.

Estamos so licitando mais uma se mana, porque
existe a pos sibilidade de, em vez de apro var uma emen -
da cons titucional es tendendo os re cursos tão-so mente
à edu cação in fantil, po der dis cutir uma pro posta mais
ampla, que abran ja tam bém o en sino mé dio.

E mais: há a ques tão, den tro do programa de
Governo do Lula, de que de vemos tra balhar e cons ti-
tuir o Fun do de De senvolvimento da Edu cação Bá si-
ca, ou seja, ter a ga rantia do fi nanciamento do en sino
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médio, do en sino fun damental e da edu cação in fantil,
porque hoje, in felizmente, isso não está co berto.

Queremos contribuir com o de bate a res peito do 
requerimento e de ixar mu ito cla ra a po sição já ex-
pressa pelo nos so Lí der: se não hou ver consenso no
requerimento de adi amento, Sr. Presidente, a po sição
da Ban cada do Par tido dos Tra balhadores será de vo -
tar a fa vor da emenda, porque a en tendemos im por-
tante e cor reta, po rém não su ficiente para a so lução
do pro blema do fi nanciamento da edu cação bá sica
em nos so País.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre siden-
te, peço a pa lavra para en caminhar a vo tação.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
sidente, peço a pa lavra para en caminhar a vo tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para en -
caminhar a vo tação do re querimento, con cedo a pa la-
vra ao Sr. Se nador José Jor ge, o pri meiro a so licitar a
palavra. A se guir, concederei a pa lavra ao Se nador
Romero Jucá.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para en cami-
nhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srs. Se nadores, eu gos taria de me pro nunciar
a fa vor do re querimento.

Este pro jeto, na verdade, não é tão sim ples
como pa rece à pri meira vis ta. Ele foi apro vado aqui
por una nimidade no fi nal do Go verno pas sado – no fi -
nal da le gislatura. E ele pos sui al gumas ca racterísti-
cas. E já que te mos um Go verno novo, cre io que a dis -
cussão deva ser mais am pla. O que este pro jeto faz
na re alidade? Ele trans fere re cursos do en sino fun da-
mental (que já são pou cos) e os pas sa para a edu ca-
ção in fantil. Na verdade, os re cursos são os mes mos.

Há hoje 32 mi lhões de alu nos no en sino fun da-
mental pú blico. O custo mé dio por alu no hoje é de
R$666,00, se gundo a úl tima pes quisa do Inep. Então,
na re alidade, é ain da mu ito pou co. E trata-se so mente
do sa lário edu cação, não se está fa lando em Fun def.
No ano pas sado, a ar recadação com o sa lário edu ca-
ção foi de R$3,66 bi lhões. Se nós di vidirmos isso pe -
los 32 mi lhões de alu nos do en sino pú blico fun da-
mental, pois é o en sino pri oritário que está es tabeleci-
do na Cons tituição, vai dar um pou co mais de
R$100,00 por alu no.

Então, devo trans ferir esse di nheiro, que já é
pouco, do en sino fun damental para a edu cação in fan-
til, que tem mais de 3,5 mi lhões de alu nos?

Na re alidade, o en sino fun damental, que é pri o-
ritário, deve ser fe ito com re cursos fe deral, es tadual e
municipal, com re cursos do Fun def e com o sa lário
educação.

Deve ser bas tante dis cutido este pro jeto, por-
que, na ver dade, o Go verno novo que che gou tem o
direito a mo dificar isso. E o novo Go verno já de via ter
discutido, vis to que já está há no venta dias no po der.

Como não dis cutiu, não nos cus ta adi ar este pro jeto
para que o Go verno se pro nuncie fa voravelmente ou
contra ele.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao no bre Se nador Ro mero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en -
caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, quero en cami-
nhar con trariamente ao re querimento. E vou ex pli-
car por quê. Pen so que apro var esta ma téria hoje,
de cer ta for ma, atende, tam bém, aos in teresses do
Governo do pró prio PT. Por que? Por que nós es ta-
mos vo tando uma ma téria em se gundo tur no. No
segundo tur no só ca bem emen das de re dação, ou
seja, se que remos mu dar algo de con creto, de ob je-
tivo nes ta pro posta, o me lhor que se faz é apro var o
segundo tur no, re meter a ma téria para a Câ mara; a
Câmara, en tão, apre senta emen das e o processo
volta para cá. Essa é a so lução mais rá pida. Qual a
outra op ção? É re jeitar o pro jeto e co meçar a discu-
tir tudo de novo. Nós não que remos isso. Enten de-
mos que o pro jeto é me ritório e o as sunto é li gado à
educação in fantil, portanto, é fundamental para fu -
turo do País. E mais do que isso! Nós que remos aju -
dar o Go verno, Sr. Pre sidente. Nós que remos vo tar.
O pró prio Go verno e os seus mem bros re clamam
hoje da len tidão das vo tações. O De putado João
Paulo, Pre sidente da Câ mara, e o Se nador Pa ulo
Paim, Vice-Pre sidente do Se nado, re clamaram esta 
semana. E nós que remos aju dar o Go verno a vo tar.

Portanto, es tamos en caminhando con tra o re-
querimento e efe tivamente a fa vor da apro vação de
uma ma téria que é ex tremamente im portante para a
educação do Bra sil.

Faço es sas considerações e peço a aná lise do
Líder do Go verno e do Lí der do PT, pois en tendo que
é uma con tribuição para, efe tivamente, de for ma con -
creta, avan çarmos e fa zermos as mo dificações que o
atual Go verno achar le gítimo na Câ mara para de pois
serem chanceladas no Se nado.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se nador
José Agri pino pe diu a pa lavra pelo PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-
minhar a vo tação.Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, sou in teiramente fa vo-
rável à bus ca do con senso. Gos taria mu ito de en con-
trar o con senso com o Lí der Tião Vi ana em ma téria
tão im portante. Mas o pro blema é a efi cácia, por que
há o con senso: es tamos to dos nós a bus car es tender
esses re cursos para a edu cação in fantil e, mais do
que isso, para a edu cação de ní vel mé dio. Mas como
podemos, a essa al tura do pro cesso le gislativo, quan -
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do a PEC está em pro cesso de vo tação, fa zer nada
mais que não seja emen da de re dação.

Então, na sua es sência é im possível. O con sen-
so está es tabelecido. Esta mos to dos de acordo em fa -
zer uma ex tensão do mé rito, que é ex cepcional. Mas a 
eficácia do pon to de vis ta do pro cesso le gis lativo é
impossível de ser ob tida.

Por essa ra zão e co locando o PFL à dis posição
da tese, nós nos ma nifestamos la mentavelmente con -
tra o re querimento. Qu eremos vo tar esta ma téria,
mas nos co locamos des de já fa voráveis a en contrar
caminhos para atender aquilo que é ob jetivo do Go-
verno na ex tensão dos be nefícios que se está le van-
do ago ra para o en sino in fantil e para o en sino mé dio.

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

cerrado o pe ríodo de en caminhamento de vo tação do
requerimento. Ele será sub metido a vo tos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa lavra pela or dem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or dem.
Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, en tendo as
justas e con cretas ra zões de in terpretação do pro ces-
so le gislativo, apre sentadas pe los Se nadores José
Agripino e Ro mero Jucá. E sa bendo que o Mi nistério
da Edu cação, ao fa zer esse ape lo, es tava ten tando
contribuir para a ex tensão do be nefício aos alu nos do
ensino mé dio, e co nhecendo as li mitações do pro ces-
so le gislativo, con cordo com os Se nadores José Agri -
pino e Ro mero Jucá. 

Assim, con sidero que a ma téria deve ser vo tada
hoje. Qu al quer ou tra ex tensão do be nefício terá de
ser fe ita na Câ mara dos De putados.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De firo o
pedido do Se nador Tião Vi ana para a re tirada do seu
requerimento.

É o se guinte o re querimento de ferido:

REQUERIMENTO Nº 169, DE 2003

Retirada de re querimento.
Requeiro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ciso I,

do Re gimento Inter no, a re tirada, em ca ráter de finiti-
vo, do Re querimento nº 168, de 2003.

Sala das Ses sões,  25 de mar ço de 2003. – Tião
Viana.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos
proceder à vo tação da Pro posta de Emen da à Cons ti-
tuição nº 2, de 2002.

Passa-se ao en caminhamento de vo tação.
Por en quanto, es tão ins critos para en caminhar

os Se nadores Ael ton Freitas, em pri meiro lu gar; Mo -

zarildo Ca valcanti, em se gundo lu gar; e Ide li Sal vatti,
em ter ceiro lu gar.

Senador, V. Exª dis põe de cinco mi nutos para
encaminhar a vo tação.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre sidente, pelo PPS, en caminho fa voravelmen-
te pela apro vação des ta emen da, por que en tendo...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a V.
Exª que aguar de, porque está com a pa lavra, em pri-
meiro lu gar, o Se nador Ael ton Fre itas. Obri gado.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para
encaminhar a vo tação. Sem re visão do orador.) – Sr.
Presidente, a Pro posta de Emen da Cons titucional nº
2, de 2002, de au toria do no bre Se nador Ri cardo San -
tos, tem em vis ta es tabelecer os fun damentos fi nan-
ceiros para uma nova eta pa de de senvolvimento da
educação bra sileira.

Estende-se a apli cação do sa lário educação à
educação in fantil pú blica, al ternativa ne cessária, em -
bora não su ficiente, para solucionar as di ficuldades
da edu cação in fantil e dos Mu nicípios bra sileiros, in -
clusive do meu Esta do de Mi nas Ge rais, pois há uma
indicação gran de dos pre feitos da mi nha re gião nes se
sentido.

A im portância de se cons truir um país onde a
sociedade veja aten dida a sua de manda por edu ca-
ção in fantil, com pri oridade para as cri anças so cial-
mente me nos pri vilegiadas, onde o en sino mé dio pas -
sa a al cançar a ma ioria que o seu con tingente de ma -
triculados re quer, onde os me canismos de fi nancia-
mento não se jam tran sitórios, mas que cons tituam
solução só lida para toda a edu cação bá sica. E, fi nal-
mente, onde o pa drão de qua lidade da edu cação não
seja le tra mor ta da Car ta Mag na, é ta refa pri oritária
para nós, le gisladores.

A qua lidade está re lacionada não só às exi gên-
cias da com petição in ternacional, mas, so bretudo, às
exigências de ci dadania.

Esta pro posta, im portante e con sistente ini ciati-
va do Se nador Ri cardo San tos, deve me recer pela
sua re levância toda aten ção e pri oridade por par te do
Senado Fe deral.

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

a pa lavra ao Se nador Mo zarildo Ca valcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, ini cialmente, peço des culpas por
ter-me an tecipado na or dem de fa lar. Qu ero en cami-
nhar pelo PPS fa voravelmente a pro posta de emen da
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra à Se nadora Ide li Sal vatti.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para
encaminhar a vo tação. Sem re visão da ora dora.) – Sr.
Presidente, acre dito que nes se can tinho fica di fícil de
V. Exª en xergar-me, mas agradeço a gen tileza.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª será
sempre no plenário uma pre sença mu ito ob servada.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Mu i-
to obri gada.

Sr. Pre sidente, nós já de ixamos cla ro que a po si-
ção da Ban cada do PT será fa vorável à emen da, ten -
do em vis ta que a dis tribuição do sa lário-educação é
muito im portante para os Mu ni cípios, uma vez que a
educação in fantil é res ponsabilidade dos Mu nicípios,
conforme es tabelece a LDB, e tem sido pro funda-
mente pre judicada.

Acompanhamos toda a im plementação da Lei
do Fun def, que re gulamentou a obri gatoriedade de
aplicação de 15% da ar recadação no en sino fun da-
mental, de ixando para os Mu nicípios a obri gatorieda-
de de apli cação ape nas dos 10% res tantes no cus teio
da má quina e no pa gamento de pes soal, para que se
possa co brir o gas to com a edu cação in fantil e a edu -
cação de jo vens e adul tos.

Acompanhamos a di ficuldade dos Mu nicípios e
sabemos que a ex tensão dos recursos do sa lá-
rio-educação para aten der também à edu cação in fan-
til é mu ito im portante para os Mu nicípios. Toda a nos -
sa pre ocupação e o pe dido de adi amento fo ram para
se fa zer essa am pliação.

Quero re gistrar, ain da, Sr. Pre sidente, que um
dos prin cipais ple itos da mar cha dos Pre feitos, ocor ri-
da há al guns dias, era exa tamente a dis tribuição au to-
mática do sa lário-educação, que as Pre feituras pu-
dessem re ceber esse di nheiro sem in termediação
das Se cretarias de Edu cação. O PLS nº 53/01, que
trata da ma téria, já foi aprovado aqui no Se nado e
está na Câ mara para de liberação. A jun ção des sas
duas al terações le gislativas vai aju dar mu ito as Pre fe-
ituras, porque, além de per mitir que elas pos sam uti li-
zar os re cursos do sa lário-educação não ape nas no
ensino fun damental, mas tam bém na educação in fan-
til, ga rantirá que o re curso ve nha, au tomaticamente,
sem pre cisar pas sar por con vênio.

Registro que, em San ta Ca tarina, há uma lei es -
tadual de 1998, de cuja pro posição sou au tora, ori un-
da de uma ar ticulação com a Undi me – ar ticulação
muito efe tiva fe ita com os Se cretários de Edu cação.
Desde aque la épo ca, as Pre feituras do Esta do re ce-
bem, au tomaticamente, o re curso do sa lário-educa-
ção sem pre cisar fa zer con vênio com a Se cretaria
Estadual de Edu cação.

Com a apro vação do PLS nº 53 na Câ mara dos
Deputados – destinação au tomática – e com a fle xibi-
lização que a Pro posta de Emen da Cons titucional

propõe, creio que ha verá um gran de be nefício para as 
administrações mu nicipais em todo o País.

Indiscutivelmente, a so lução do fi nanciamento
da edu cação bra sileira, prin cipalmente a ques tão do
financiamento da edu cação bá sica – edu cação in fan-
til, en sinos fun damental e mé dio –, ain da é um de sa-
fio a ser en frentado pelo Go verno Lula e re solvido por
este Con gresso.

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

palavra ao Se nador Osmar Dias, Re lator da ma téria.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para en cami-

nhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, ini cialmente, agra deço ao Lí der do PT, Se na-
dor Tião Vi ana, por ter re tirado o re querimento, per mi-
tindo a vo tação da ma téria ain da hoje. O Se nador
Tião Vi ana en tendeu, como sem pre, a im portância da 
matéria.

Sr. Pre sidente, a ma téria re almente terá chan-
ces de ser de batida e dis cutida na Câ mara dos De pu-
tados. Como Pre sidente da Co missão de Edu cação,
quero di zer que pre cisamos de bater, na quela Co mis-
são, jun tamente com esta PEC que es tamos dis cutin-
do e que vo taremos hoje, a ques tão do trans porte es -
colar, ou tro di lema dos Mu nicípios. Alguns Pre feitos
que es tiveram pre sentes à mar cha em Brasília apre -
sentaram-me da dos que re velam que os Mu nicípios
pequenos chegam a gas tar até 8% do Orça mento
para pa gar o trans porte es colar, por que não estão re -
cebendo o re passe que a União faz por in termédio
dos Esta dos, que seguram a re ceita pro veniente da
União para pa gar o trans porte es colar, obri gando os
Prefeitos a as sumir mais essa atri buição, mais essa
tarefa. Além do sa lário-educação, que pre cisa che gar
à edu cação in fantil, para per mitir o aces so tam bém
àqueles que não po dem pa gar uma es cola de edu ca-
ção in fantil, precisamos dis cutir com mais pro fundida-
de a ques tão do trans porte es colar. Qu ero de bater
esse tema na Co missão de Edu cação.

Sr. Pre sidente, foi muito im portante a in terven-
ção dos Lí deres do PFL, do PSDB, pelo Se nador Ro -
mero Jucá. Agra deço a com preensão que a Casa
teve, pela im portância do pro jeto. Cla ro, o ex-Senador
Ricardo San tos tam bém apre ciaria mu ito que esta
matéria fosse vo tada hoje, por que S. Exª é o au tor
desta im portante emen da cons titucional.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pros se-
gue o en caminhamento da vo tação.

Com a pa lavra o Se nador Ro mero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para en ca-

minhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, en caminho, pelo PSDB, fa voravelmente à ma té-
ria, por to das as ra zões que fo ram aqui co locadas.

O voto é “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e
os Srs. Se nadores já po dem vo tar. (Pa usa.)

Peço às Srªs e aos Srs. Se nadores que se en -
contram em ou tras de pendências da Casa que com -
pareçam ao ple nário.

Estamos vo tando a Pro posta de Emen da à Cons -
tituição nº 2, que al tera o § 5º do art. 212 da Cons tituição
Federal (des tinação do sa lário-educação).

Pela Cons tituição, ne cessitamos do voto fa vorá-
vel de três quin tos dos Srs. Se nadores para a apro va-
ção da ma téria.

Mais uma vez, en careço a pre sença das Srªs e
dos Srs. Se nadores que se en contram fora do ple ná-
rio, em ou tras de pendências da Casa, pois es tamos
votando a emen da cons titucional da des tinação do
salário-educação e pre cisamos do quó rum qua lifica-
do de três quin tos da to talidade da Casa.

(Procede-se à vo tação.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cerrada a vo tação.

Votaram SIM 68 Srs. Se nadores. Não hou ve
voto con trário.

Não hou ve abs tenções.
Total de vo tos: 68.
Aprovada.
A ma téria vai à Co missão de Cons tituição, Jus ti-

ça e Ci dadania para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa recer da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania ofe recendo a re dação fi nal à Pro posta de 
Emenda à Cons tituição nº 2, de 2002, que será lido
pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 152, de 2003

Redação fi nal da Pro posta de Emen -
da à Cons tituição nº 2, de 2002.

A Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia apre senta a re dação fi nal da Pro posta de Emen da
à Cons tituição nº 2, de 2002, que al tera o § 5º do art.
212 da Cons tituição Fe deral.

Sala de Re uniões da Co missão, em 25 de mar -
ço de 2003

ANEXO AO PARECER Nº  152,  DE 2003

Redação fi nal da Pro posta de Emen -
da à Cons tituição nº 2, de 2002.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº  ,  2003

Altera o § 5º do art. 212 da Cons titu-
ição Fe deral (des tinação do sa lário-edu-
cação,).

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se na-
do Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons titui-
ção Fe deral, pro mulgam a se guinte Emen da ao tex to

constitucional:
Art.1º O § 5º do art. 212 da Cons tituição Fe deral

passa a vi gorar com a se guinte re dação:

“Art. 212 ...............................................
..............................................................
§ 5º O en sino fun damental e a edu ca-

ção in fantil pú blicos te rão como fon te adi cio-
nal de fi nanciamento a con tribuição so cial
do sa lário-educação, re colhidas pe las em-
presas, na for ma da lei.” (NR)

Art. 2º  Esta Emen da Cons titucional en tra em
vigor na data de sua pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cussão a re dação fi nal.

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovada.
A ma téria vai à Câ mara dos De putados.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 1995

(Votação No minal)

Votação, em primeiro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons tituição nº 51, de
1995, ten do como pri meiro sig natário a Se -
nadora Mar luce Pin to e ou tros se nhores Se -
nadores, que al tera o in ciso III do art. 235 da 
Constituição Fe deral (au menta o nú mero de 
membros de Tri bunal de Con tas de Esta dos
recém-criados), ten do

Pareceres sob nºs 821, de 1995 e 563, 
de 2000, da Co missão de Cons tituição, Jus -
tiça e Ci dadania, Re lator: Se nador Jef ferson
Peres, 1º pro nunciamento: (sobre a Propos-
ta), fa vorável, com abs tenção do Se nador
José Edu ardo Du tra; e 2º pro nunciamento:
(sobre a Emen da nº 1-Plen), fa vorável.
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Em vo tação.
Concedo a pa lavra ao Se nador Mo zarildo Ca val-

canti, para en caminhar a vo tação, por cin co mi nutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS –

RR. Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do
orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
louvo a ini ciativa da Se nadora Mar luce Pin to de, em
1995, apre sentar essa Pro posta de Emen da à
Constituição. Na quela épo ca, vi gorava o art. 235,
que dis punha que os Esta dos re cém-criados, nos
dez pri meiros anos de sua cri ação, contariam com
apenas três con selheiros no Tri bunal de Contas.
Mas, pas sados es ses dez anos, os três Esta dos cri -
ados pela Cons tituinte de 1988 já es tão com sete
conselheiros cada um.

Portanto, a ma téria está pre judicada, Sr. Pre si-
dente. Apelo para que ela não seja co locada em vo ta-
ção, pois não há mais sen tido, vis to que está re almen-
te pre clusa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª te -
ria ra zão se a mo dificação pretendida se re ferisse às
Disposições Transitórias. Entre tanto, a mo dificação
que se pre tende fa zer está nas Dis posições Ge rais da 
Constituição Fe deral. Vo tada a ma téria, ela se apli ca-
rá aos Esta dos que fo rem fu turamente cri ados. Nes se
sentido, tam bém foi apre sentada a emen da do Se na-
dor Jef ferson Pé res, que faz par te da emen da cons ti-
tucional que es tamos vo tando.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra para en caminhar a vo tação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Alme ida Lima.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para en cami-
nhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, ma nifesto a mi nha po si-
ção con trária à pre sente emen da, ten do em vis ta que
ela pre tende exa tamente cri ar uma sé rie de obs tácu-
los, além da queles hoje já exis tentes, para a cri ação
de no vos Esta dos na Fe deração bra sileira.

Se a Dis posição Ge ral da Cons tituição es tabele-
ce o nú mero de três con selheiros para com porem os
Tri bunais de Con tas, pelo pra zo de dez anos, na que-
les Esta dos que vi erem a ser cri ados, e a pro posta
pretende a sua am pliação para cin co con selheiros, te -
nho cer teza ab soluta de que esse será um mo tivo, um 
novo ar gumento para que se im peça a cri ação de no -
vos Esta dos sob a ale gação de am pliação de des pe-
sas, em bora seja sa lutar a cri ação de no vos Esta dos
na Fe deração bra sileira.

Por ou tro lado, por uma ques tão de convicção,
será com cer teza ob jeto de pro posta de emen da de

reforma do Esta do a ex tinção des se dis positivo,
pois, por um lado, de vemos am pliar a par ticipação
do Esta do na eco nomia, so bretudo pela con dição de 
País ain da sub desenvolvido, ca recendo que o Esta -
do in terfira di retamente nes se pro cesso, e, por ou-
tro, pre cisamos pen sar na di minuição da par ticipa-
ção do Esta do na má quina bu rocrática, na es trutura
administrativa do Esta do. O Esta do pre cisa ser di mi-
nuído na sua vo racidade. Vi vemos hoje num Esta do
autofágico, que cria e mul tiplica as suas ins tituições,
gerando cada vez mais des pesas na atividade meio
e so frendo fal ta de re cursos na ati vidade fim, e o
povo está a ca recer da ação do Esta do na re solu-
ção de seus pro blemas.

Portanto, esta Casa e o Con gresso Na cional de -
vem ava liar, quando da pro positura des sa pro posta de
emenda à Cons tituição, na queles Esta dos que vi erem
a ser cri ados, a tí tulo até de ex periência, a não cri ação
dos Tri bunais de Con tas como Po deres, mas como ór -
gãos au xiliares do Po der Le gislativo no âm bito da
União e dos Esta dos. Em seus lu gares, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se nadores, deve-se cri ar a pos sibilidade de 
as em presas de au ditorias in dependentes pro move-
rem a fis calização e o con trole das con tas com pa recer
conclusivo, en caminhando-os ao Po der Le gislativo
para a sua apre ciação fi nal. Te mos vis to – não é pre ci-
so es pecificar os Estados – exa tamente a am pliação
dos ór gãos de con tas, com a criação de su perestrutu-
ras e o con sumo de gran de par cela do or çamento. Sa -
bemos que existem Tri bunais de Con tas em todo o
País que pas sam por pro cessos de con tas du rante 5,
6, 10 anos, in clusive para uso po lítico con trário a ad-
versários de oca sião. Este se ria um bom mo mento
para, a tí tulo de ex periência, im plantar essa idéia nos
Estados a se rem cri ados.

Sr. Pre sidente, uma emen da que pro põe a am -
pliação de três para cin co mem bros nos Tri bunais de
Contas, com cer teza, não deve ser bem-vin da para o 
Estado bra sileiro. É pre ciso que se faça exa tamente
o con trário. Por es sas e por ou tras ra zões, Sr. Pre si-
dente – e te rei opor tunidade de ma nifestar-me pos -
teriormente – vo tarei con tra a pre sente emen da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção a Emen da nº 1, acres cida do art. 2º da Pro posta.

As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.
Se os Srs. Lí deres qui serem ori entar suas Ban-

cadas, po dem fazê-lo.

(Procede-se à vo tação.)

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, não es tou con seguindo re gistrar meu
voto no pa inel. Voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vou cha -
mar o téc nico. (Pa usa.)

Conseguiu vo tar, Se nador Jef ferson Pé res?
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Não

consegui, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Então, o
voto de V. Exª será com putado.

Todos os Se nadores já vo taram? (Pa usa.)
Encerrada a vo tação.

(Procede-se à apu ração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 53 Srs. Se nadores; e não 12.

Houve uma abs tenção.
Total de vo tos: 66
Aprovada a pro posta.
A ma téria vai à Co missão de Cons tituição, Jus ti-

ça e Ci dadania para a re dação do se gundo tur no.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa recer da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania ofe recendo a re dação para o se gundo
turno à Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 51, de
1995, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 153, DE 2003

Redação, para o se gundo tur no, da
Proposta de Emen da à Cons tituição nº
51, de 1995.

A Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci da-
dania apre senta a re dação, para o se gundo tur no,
da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 51, de
1995, que al tera o in ciso III do art. 235 da Cons titui-
ção Fe deral.

Sala de Re uniões da Co missão, 25 de mar ço de
2003.

ANEXO AO PARECER Nº153 DE 2003

Redação, para o se gundo tur no, da
Proposta de Emen da à Cons tituição nº
51, de 1995.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº, DE 2003

Altera o in ciso III do art. 235 da
Constituição Fe deral, para au mentar o

número de mem bros de Tri bunal dos
Estados re cém-criados.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte Emen da ao
texto cons titucional:

Art. 1º O in ciso III do art. 235 da Cons tituição Fe -
deral pas sa a vi gorar com a se guinte re dação:

“Art.235. ................................................
..............................................................
III – o Tri bunal de Con tas terá cin co

membros, sen do três no meados pelo Go-
vernador e dois no meados pela Assem bléia
Legislativa, den tre bra sileiros de com prova-
da ido neidade e no tório sa ber;

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

Art. 2º Esta Emen da Cons titucional en tra em
vigor na data de sua pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O ex pe-
diente lido vai à pu blicação, e a ma téria constará da
Ordem do Dia opor tunamente, para o pri meiro dia
de dis cussão, em se gundo tur no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 21, DE 2001

Primeira ses são de dis cussão, em se-
gundo tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 21, de 2001, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Antô nio Carlos
Valadares, que altera a re dação do ar tigo 6º
da Cons tituição Fe deral (acrescenta aos di -
reitos so ciais, a ali mentação), tendo

Parecer fa vorável, sob nº 783, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Se bastião
Rocha.

A Pre sidência es clarece ao Ple nário que, nos
termos do dis posto no art. 363, do Re gimento Inter -
no, a ma téria cons tará da Ordem do Dia du rante
três ses sões de liberativas or dinárias, em fase de
discussão, em se gundo tur no, quan do po derão ser
oferecidas emen das que não en volvam o mé rito.
Transcorre hoje a pri meira ses são de discussão.

Em dis cussão a pro posta, em se gundo tur no.
(Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, a ma téria
constará da Ordem do Dia da pró xima ses são de libe-
rativa or dinária para o pros seguimento da dis cussão.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 1999

Primeira ses são de dis cussão, em pri -
meiro tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 22, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Pe dro Si mon ,
que dá nova re dação ao in ciso LXXVI do art. 
5º da Cons tituição Fe deral (gratuidade para
o re gistro e pri meira emis são de cer tidão de
nascimento, ca samento e óbi to), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 161, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Iris Re zende.

Em dis cussão a pro posta, em pri meiro tur no.
(Pausa.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra para dis cutir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa lavra.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Para dis cutir.
Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs.
Senadores, em bora com preenda o ob jetivo des sa
proposta de emen da à Cons tituição ser o mais aus pi-
cioso, vol tado exa tamente para o aten dimento de um
problema de or dem so cial, que ro, nesta opor tunida-
de, pe dindo a aten ção de V. Exªs, fa zer uma res salva
quanto à re dação des sa pro posta, pas sível de uma
emenda.

Como se en contra a re dação, Srªs e Srs. Se na-
dores, em vez de be neficiar, ela pre judicará os ci da-
dãos. Te nho certeza ab soluta de que os ofi ciais de
Registro Pú blico, ao apli carem a Cons tituição, como
propõe essa emen da, pre judicarão os que ple itearem
até mes mo o re gistro de nas cimento de seus fi lhos,
embora per cebamos que, por esse pro jeto, o au tor
deseja in cluir mais um be nefício: não ape nas a gra tui-
dade da cer tidão de nas cimento, mas tam bém a de
casamento, já que se en contra in serida na Cons titui-
ção a gra tuidade da cer tidão de óbi to.

Tive a opor tunidade de ler o ar tigo na re dação
vigente, que diz, sa biamente, que são gra tuitos o re -
gistro e a cer tidão. Como se en contra na pro posta, eli -
mina-se o re gistro, per manecendo a cer tidão. E sa be-
mos que são dois atos dis tintos: um é o re gistro; o ou -
tro, o for necimento da cer tidão. O oficial do Re gistro
das Pes soas Na turais pode re gistrar e não for necer a
certidão, não ape nas do nas cimento, como do óbi to e
do ca samento.

Na re dação ori ginal, cons ta a ex pressão “o re gis-
tro e a cer tidão”. Ago ra, ex clui-se a ex pressão “re gis-
tro”, quan do en tendo que uma emen da de re dação,
para aten der ao ob jetivo do au tor dessa pro posta, deve
incluir não ape nas “o re gistro” na alí nea “a”, mas nas
três alí neas, ou seja, for necer gra tuitamente o do cu-
mento, in cluídos os atos de re gistro e de cer tidão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con tinua
em dis cussão a ma téria. (Pa usa.)

Não ha vendo mais ora dores para dis cutir, a ma -
téria constará da Ordem do Dia da pró xima ses são
deliberativa or dinária.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 36, DE 1999

(Incluída em Ordem do Dia, nos ter mos
do Re curso nº 26, de 2001.)

Primeira ses são de discussão, em pri -
meiro tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 36, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Ma guito Vi lela,
que dis põe so bre a in corporação e a trans -
ferência das atri buições dos Tri bunais e
Conselhos de Con tas dos Mu nicípios aos
Tri bunais de Con tas dos Esta dos, tendo

Parecer con trário, sob nº 1.367, de
2001, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator ad hoc: Se nador Luiz
Pontes, com abs tenção e voto ven cido, em
separado, do Se nador José Fogaça.

Em dis cussão a pro posta, em pri meiro tur no.
(Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, a ma téria
constará da Ordem do Dia da pró xima ses são de libe-
rativa or dinária, para o pros seguimento da dis cussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 51, DE 2003

Votação, em tur no úni co, do Re queri-
mento nº 51, de 2003, do Se nador Osmar
Dias, so licitando, nos ter mos re gimentais,
que so bre o Pro jeto de Lei do Se nado nº
131, de 2002, além da Co missão cons tante
do des pacho ini cial de dis tribuição, seja ou -
vida, tam bém, a de Edu cação.

Em vo tação o re querimento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
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Será cum prida a de liberação do Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 54, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 54, de 2003, do Se nador Hé lio
Costa, so licitando, nos ter mos re gimentais,
a re tirada do Pro jeto de Lei do Se nado nº
14, de 2003, de sua au toria.

Em vo tação o re querimento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Será cum prida a de liberação do Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 55, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 55, de 2003, do Se nador Tião Vi a-
na, so licitando, nos ter mos re gimentais, que 
sobre o Projeto de Lei do Se nado nº 13, de
2003, além da Co missão cons tante do des -
pacho ini cial de dis tribuição, seja ou vida,
também, a de Ser viços de Infra-Estrutura.

Em vo tação o re querimento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Será cum prida a de liberação do Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 68, DE 2003

Votação, em turno úni co, do Re queri-
mento nº 68, de 2003, do Se nador Ro mero
Jucá, so licitando que, so bre o Projeto de Lei 
do Se nado nº 247, de 2002, além da Co mis-
são cons tante do des pacho ini cial de dis tri-
buição, seja ou vida, tam bém, a Co missão
de Assun tos So ciais.

Em vo tação o re querimento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Será cum prida a de liberação do Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE  LEI DO SENADO Nº 195, DE 1999

Discussão, em tur no úni co, do Subs ti-
tutivo da Câ mara ao Pro jeto de Lei do Se na-

do nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, na quela
Casa), de au toria do Se nador Lú cio Alcân ta-
ra, que dispõe so bre o con trole do uso da
talidomida, ten do

Parecer fa vo rável, sob nº 25, de 2003,
da Co missão de Assun tos So ciais, Re lator:
Senador Se bastião Ro cha.

Discussão do subs titutivo, em turno úni co. (Pausa.)
Não ha vendo quem que ira dis cutir, en cerro a

discussão.
A Pre sidência es clarece que, nos ter mos do art.

287 do Re gimento Inter no, subs titutivo da Câ mara a
projeto do Se nado será con siderado sé rie de emen -
das e vo tado, se paradamente, por ar tigos, pa rágra-
fos, in cisos, alí neas e itens, em cor respondência aos
do pro jeto emen dado, sal vo apro vação de re queri-
mento para vo tação em glo bo ou por gru pos de dis po-
sitivos.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte

REQUERIMENTO Nº 170, DE 2003

Nos ter mos do  art. 287 do Re gimento Inter no,
requeiro vo tação, em glo bo, do substitutivo da Câ ma-
ra dos De putados ao Pro jeto de Lei do Se nado nº
195, de 1999 (nº 1.641/99, na quela Casa), de au toria
do Se nador Lú cio Alcântara, que dispõe so bre o con -
trole do uso da ta lidomida.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Mo-
zarildo Ca valcanti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Sras e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Será cum prida a de liberação do Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Tião Vi ana, para en caminhar a
votação da ma téria.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
minhar a vo tação.Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Sras e Srs. Se nadores, falo ape nas para fa zer
justiça ao emi nente Se nador Lú cio Alcân tara. No
acompanhamento des ta ma téria, S. Exª foi um mis si-
onário e de dicou pro funda aten ção ao tema. 

Temos uma si tuação que apa renta ser mu ito lo ca-
lizada, mas não é. Tra ta-se de um pro blema de or dem
internacional, es pecialmente nos pa íses do Ter ceiro
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Mundo, onde es tão as ví timas da ta lidomida, me dica-
mento usa do por mu itos anos – e ain da é usa do – no
controle das for mas se veras de han seníase, es pecial-
mente a for ma vir chowiana, que en contra ba sicamente
essa dro ga como úni co re curso te rapêutico.

Infelizmente, por de sinformação, hou ve a fa lha
histórica do sis tema de sa úde. Mu itas mães grá vidas
fizeram uso dessa dro ga, e cri anças nasceram com
graves problemas fí sicos. Essa si tuação le vou à cri a-
ção de um for te mo vimento da Asso ciação Bra sileira
das Ví timas da Ta lidomida, que tem uma po lítica am -
pla con trária à utilização da dro ga.

O Se nador Lú cio Alcântara, ou vindo en tidades
que tra balham na de fesa do tra tamento e da eli mina-
ção da han seníase no Bra sil, es tabeleceu um con tro-
le ri goroso e ab solutamente fir me por par te dos ór -

gãos de sa úde, para que ape nas em si tuações es pe-
ciais essa dro ga ve nha a ser usa da.

Então, hou ve um avan ço e uma con tribuição efe-
tiva do pro cesso le gislativo à po lítica de sa úde no Bra -
sil e às ví timas des sa do ença que ain da pre cisam fa zer
uso da Ta lidomida em al gumas si tuações es peciais.

O en caminhamento é fa vorável à ma téria.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Va mos

proceder à vo tação, em globo, da ma téria que dis põe
sobre o controle do uso da Ta lidomida.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovada.
A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-

ção fi nal.

É o se guinte o subs titutivo apro vado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 34, de 2002 (nº
943/99, na Casa de ori gem), que pro íbe in-
versão de or dem dos no mes constantes na
Lista Úni ca de Trans plantes do Sistema Na -
cional de Trans plantes, se hou ver le ito dis-
ponível em qual quer uni dade hos pitalar
acessível, ten do

Parecer sob nº 16, de 2003, da Co mis-
são de Assun tos So ciais, Re lator: Se nador Se -
bastião Ro cha, fa vorável, nos ter mos da
Emenda nº 1-CAS (Subs titutivo), que ofe rece...

Durante o pra zo re gimental de cinco dias úte is
perante a Mesa não fo ram ofe recidas emen das à
matéria.

Passa-se à dis cussão.
Discussão, em con junto, do pro jeto e da emen -

da, em tur no úni co. (Pa usa.)
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

dente, peço a pa lavra para dis cutir.
O PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa lavra

o Se nador Tião Vi ana para dis cutir a ma téria.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu-

tir. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Presidente, faço uso
da pa lavra tam bém para tra zer a im portância des te
tema ao Ple nário do Se nado Fe deral.

Esta, efe tivamente, não é uma ma téria sim ples,
pois en volve pro blemas de cons ciência, cri térios mé -
dicos, de or dem ju rídica e éti cos. Então, pre cisamos
refletir de talhadamente so bre a ma téria, cuja apro va-
ção, em um pri meiro mo mento, é me recida.

A ma téria passou por uma fase de de bates mu i-
to im portantes nas Co missões pe las qua is se guiu
dentro do Se nado Fe deral e em ou tras ins tâncias,
mas ela ain da pre cisa de ajus tes fi nais.

O Mi nistério da Sa úde tem sido for temente
pressionado pela so ciedade ci vil or ganizada, bem
como pe las pes soas por tadoras das do enças he páti-
cas no Bra sil. Não te mos a de vida in formação, mas
creio que es sas do enças atin gem em torno de três a
cinco mi lhões de brasileiros, vi timados, em uma fase
final, pela cir rose ou por cân cer de fí gado, em al gu-
mas si tuações, quan do eles não con seguem um tra -
tamento efe tivo.

Na gran de fila dos trans plantes, te mos as di ver-
sas do enças re nais, pul monares, cardíacas e de ou -
tra na tureza, es pecialmente as do enças he páticas.
De cada vin te bra sileiros que procuram aces so ao
transplante de fí gado, apenas três têm êxi to e al can-

çam o trans plante, de zessete mor rem an tes da aju da
efetiva do Esta do.

Temos de re ver a ma téria de talhadamente e de -
vemos acom panhá-la com mu ito cu idado, sob pena
de omis são do Par lamento quan to ao seu mé rito.

Pude acom panhar, junto ao Mi nistério da Sa ú-
de, a Co missão Na cional que es tuda um pro tocolo de
seleção dos pacientes que ve nham re ceber o be nefí-
cio do trans plante de fí gado, ou seja, a cha mada fila
do trans plante de fí gado.

Este as sunto di vide opi niões. Há uma ten dência
majoritária a as segurar a fila úni ca, para que se evi te o
comércio e qual quer in fluência que trans grida a éti ca.
Mas há si tuações mé dicas, cla ras e no vas, que im põem
revisão do procedimento, como as cha madas “formas
mutantes” dos pa cientes portadores de cir rose he páti-
ca, quan do o en fermo en tra em uma fase mu tante da
doença e, num pra zo de três me ses, mor re, se não hou -
ver uma in ter venção te rapêutica ra dical que, no caso da 
doença he pática, é o trans plante de fí gado.

Por essa ra zão, neste mo mento, vo tamos fa vo-
ravelmente. Eu de fendo o voto fa vorável, mas em tur -
no su plementar. Após es cutar os ma iores es pecialis-
tas da área, que ro apre sentar emen da em tur no su -
plementar.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con tinua

em dis cussão. (Pa usa.)
O SR. EDUARDO SUCPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Pre sidente, peço a pa lavra para dis cutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao emi nente Se nador Eduardo Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Para dis cutir. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Se nadores, o nos so Lí der transmitiu há
pouco uma pre ocupação mu ito im portante. O Se na-
dor Tião Vi ana teve a opor tunidade de acom panhar,
em 2001, o caso do Sr. Oscar Rosé, ma rido da Srª
Ana Ma ria Rosé, que es tava na fila dos trans plantes.

Era iní cio do ano, quan do ela me pro curou di -
zendo que seu ma rido ha via tido o di agnóstico de que
teria apenas mais três me ses de vida se não re alizas-
se o trans plante. A Srª Ana Ma ria Rosé fa lou-me da
importância do trans plante para seu ma rido, ne cessá-
rio para sal var a sua vida, e acres centou que a lei vi -
gente es tava im pedindo esse pro cedimento. Pro-
pôs-me, en tão, que con siderasse a pos sibilidade de o 
paciente ter o ór gão trans plantado, des de que fos se
constatada a gra vidade do caso. Se um pa ciente ti -
vesse ma ior ur gência de re ceber o ór gão, en tão ele
poderia ser transplantado.
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Houve uma gran de dis cussão a res peito. Ela in-
clusive pe diu ao Con selho Na cional de Sa úde, ao Mi-
nistro de Sa úde, aos médicos es pecializados que es tu-
dassem a ma téria. Infe lizmente, o Sr. Oscar Rosé veio
a fa lecer na data pre vista, mas a Srª Ana Ma ria Rosé
continua a ba talha pela re visão do pro cedimento.

Sr. Pre sidente, Se nador José Sar ney, não sou
médico para ava liar esse pro cedimento da me lhor
maneira. Ouvi to dos os ar gumentos e sei da im por-
tância de não con ferir pri oridades – al gumas con cedi-
das a quem tem ma ior po der econômico –, mas o im -
portante é a exis tência de cri térios jus tos para a sa ú-
de pú blica.

À luz des sa pre ocupação, Sr. Pre sidente, sigo a
recomendação do Se nador Tião Vi ana que, além de
Senador cons ciencioso na de fesa do in teresse pú bli-
co, tam bém é mé dico e nos re comendará a me lhor di -
reção.

Por isso, Se nador Tião Vi ana, acom panho a sua
preocupação e ori entação.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-

ção a Emen da nº 1 (Subs titutivo), da Co missão de
Assuntos So ciais, que tem pre ferência re gimental.
(Pausa.)

Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro
o en caminhamento.

As Srªs Se nadoras e os Srs. Se nadores que a
aprovam que iram permanecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovada a Emen da nº1, da Co missão de
Assuntos So ciais.

Fica pre judicado o pro jeto.
A ma téria vai à Co missão Di retora para a re da-

ção do ven cido para o tur no su plementar.

É o se guinte o subs titutivo apro vado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 83, de 2002 (nº
4.169/2001, na Casa de ori gem), que de no-
mina “Ro dovia Ormeo Jun queira Bo telho”
trecho da BR-120, no Esta do de Mi nas Ge -
rais, ten do

Parecer fa vorável, sob nº 19, de 2003,
da Co missão de Edu cação, Re lator: Se na-
dor Fran celino Pe reira.

Durante o pra zo re gimental, não fo ram apre-
sentadas emen das.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à san ção.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2002
(Nº 4.139/2001, na Casa de ori gem)

Denomina “Ro dovia Ormeo Jun que-
ira Bo telho” o tre cho da BR-120, no Esta -
do de Mi nas Ge rais.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º Fica de nominado “Ro dovia Ormeo Jun-

queira Bo telho” o tre cho da BR-120, com preendido
entre os Mu nicípios de Le opoldina e Ca taguases no
Estado da Mi nas Ge rais.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 407, DE 2001

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 407, de 2001 (nº
1.072/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que re nova a con cessão
outorgada à Rá dio Sant´ana de Ti anguá
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifusão

sonora em onda mé dia na ci dade de Ti an-
guá, Esta do do Ce ará, ten do

Parecer nº 49, de 2002, da Co missão
de Edu cação, Re lator: Se nador Lú cio Alcân-
tara, fa vorável, com abs tenções dos Se na-
dores Edu ardo Su plicy e Ge raldo Cân dido.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Não ha vendo ma nifestação con trária, está apro -

vado.
A ma téria vai à pro mulgação.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 407, DE 2001

(Nº 1.072/2001, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que re nova a con ces-
são ou torgada à Rá dio Sant’Ana de Ti an-
guá Ltda., para ex plorar ser viço de ra dio-
difusão so nora em onda mé dia na ci dade
de Ti anguá, Esta do do Ce ará.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -
creto s/nº, de 17 de ju lho de 2000, que re nova por dez
anos, a par tir de 15 de agos to de 1997, a con cessão
outorgada à Rá dio Sant’Ana de Ti anguá Ltda., para
explorar, sem di reito de ex clusividade, serviço de ra -
diodifusão so nora em onda mé dia na ci dade de Ti an-
guá, Esta do do Ce ará.

Art. 2º Este de creto le gislativo en tra em vi gor na
data de sua pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 441, DE 2001

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 441, de 2001 (nº
325/96, na Câ mara dos De putados), que
aprova o ato que re nova a con cessão da
Rádio Prata S.A. para exe cutar serviço de
radiodifusão so nora em onda mé dia na ci da-
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de de Nova Pra ta, Esta do do Rio Gran de do
Sul, ten do

Parecer fa vorável, sob nº 1.040, de
2002, da Co missão de Edu cação, Re latora:
Senadora Emi lia Fer nandes.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação. (Pa usa.)

Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro
o en caminhamento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Não ha vendo ma nifestação con trária, está apro -
vado.

A ma téria vai à pro mulgação.

É o se guinte o pro jeto apro vado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 103, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 103, de 2002 (nº
1.237/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que re nova a con cessão
outorgada à Rá dio Pa ranaíba Ltda. para ex -
plorar serviço de ra diodifusão so nora em
onda mé dia na ci dade de Itum biara, Esta do
de Go iás, tendo

Parecer fa vorável, sob nº 765, de
2002, da Co missão de Edu cação, Re lator:
Senador Ma uro Mi randa, com abs tenção do
Senador Ge raldo Cân dido.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, está en cer-
rada a dis cussão.

Em vo tação. (Pa usa.)

Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro
o en caminhamento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

A ma téria vai à pro mulgação.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 103, DE 2002

(Nº 1.237/2001, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que re nova a con ces-
são ou torgada à Rá dio Pa ranaíba Ltda.,
para ex plorar ser viço de ra diodifusão so -
nora em onda mé dia na ci dade de Itum bi-
ara, Esta do de Go iás.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere o De -
creto s/nº, de 21 de de zembro de 2000, que re nova
por dez anos, a par tir de 10 de ju nho de 1995, a con -
cessão ou torgada à Rá dio Pa ranaíba Ltda., para ex -
plorar, sem di reito de ex clusividade, ser viço de ra dio-
difusão so nora em onda mé dia na ci dade de Itum bia-
ra, Esta do de Go iás.

SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 137, DE 2002

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 137, de 2002 (nº
1.207/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que ou torga per missão ao
Sistema Cos ta Dou rada de Co municação
Ltda. para ex plorar ser viço de ra diodifusão
sonora em fre qüência mo dulada na ci dade
de Ma ragogi, Esta do de Ala goas, tendo

Parecer fa vorável, sob nº 647, de
2002, da Co missão de Edu cação, Re lator
ad hoc: Senador Ger son Ca mata.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, está en cer-
rada dis cussão.

Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Não ha vendo ma nifestação con trária, o pro jeto

está apro vado.
A ma téria vai à pro mulgação.

É o se guinte o pro jeto apro vado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 137, DE 2002

(Nº 1.207, de 2001, na Câ mara dos De putados)

Aprova o ato que ou torga per missão
ao Sis tema Cos ta Dou rada de Co munica-
ção Ltda., para ex plorar ser viço de ra diodi-
fusão so nora em fre qüência mo dulada na
cidade de Ma ragogi, Esta do de Ala goas.

O Con gresso Na cional de creta:

Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fere a Por-
taria nº 614, de 4 de ou tubro de 2000, que ou torga
permissão ao Sis tema Cos ta Dou rada de Co munica-
ção Ltda., para ex plorar, por dez anos, sem di reito de
exclusividade, ser viço de ra diodifusão so nora em fre -
qüência mo dulada na ci dade de Ma ragogi, Esta do de
Alagoas.

Art. 2º Este De creto Le gislativo en tra em vi gor
na data de sua pu blicação. – De putado Aécio Ne ves,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 439, DE 2002

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de De creto Le gislativo nº 439, de 2002 (nº
1.529/2001, na Câ mara dos De putados),
que apro va o ato que re nova a per missão
outorgada à Ra dio Re gência FM Ltda. para
explorar ser viço de ra diodifusão so nora em
freqüência mo dulada na ci dade de Lins,
Estado de São Pa ulo, ten do

Parecer fa vorável, sob nº 1.147, de
2002, da Co missão de Edu cação, Re lator:
Senador Edu ardo Su plicy.

Em dis cussão o pro jeto, em tur no úni co.(Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, está en-
cerrada a dis cussão.

Em vo tação. (Pa usa.)

Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cer-
ro o en caminhamento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Não ha vendo ma nifestação con trária, o pro jeto
está apro vado.

A ma téria vai à pro mulgação.

É o se guinte o pro jeto apro vado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 18:

PARECER Nº 20, DE 2003

Discussão, em tur no úni co, do Pa recer
nº 20, de 2003, da Co missão de Edu cação,
Relator ad hoc: Se nador Oli vir Ga bardo,
concluindo fa voravelmente à Indi cação nº 6,
de 2002, do Se nador Ca sildo Mal daner, que 
sugere à Co missão de Edu cação a ela bora-
ção de es tudos vi sando a cri ação da Univer-
sidade Fe deral do Oes te Ca tarinense – Ufo -
este

Em dis cussão o pa recer, em tur no úni co.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Presidente, peço a pa lavra para dis cutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 

a pa lavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Para

discutir. Sem re visão da ora dora.) – Sr. Pre sidente, de -
sejo fa zer o en caminhamento pela apro vação da ma té-
ria e dar al guns sub sídios a mais. Há uma si tuação de
demanda pelo en sino su perior pú blico em San ta Ca ta-
rina mu ito gran de. O sistema edu cacional fun dacional
atende boa par cela da po pulação uni versitária do nos -
so Esta do, mas com co brança de men salidade. Há
também uma rede par ticular em fran ca ex pansão no
nosso Esta do, mas as nos sas duas uni versidades pú -
blicas, a Uni versidade Fe deral e a Uni versidade de De -
senvolvimento do Esta do de San ta Ca tarina, não aten -
dem à de manda e à ocu pação es pacial.

A Uni versidade Fe deral está ins talada em Flo ri-
anópolis e a Uni versidade do Esta do ape nas possui
instalações e ofe rece cur sos em Florianópolis, em Jo -
invile e em La jes, fi cando am plas re giões do Esta do
absolutamente a des coberto.

A pro posta do Se nador Ca sildo Mal daner so lici-
ta o es tudo, a ava liação de instalação de uma Uni ver-
sidade Fe deral no oes te do nos so Esta do, uma re gião
de pro funda im portância eco nômica, que tem con tri-
buído sig nificativamente com o nos so País, por que lá
estão ins taladas as prin cipais agro indústrias bra silei-
ras res ponsáveis por boa par cela da ex portação de
suínos e aves do nos so País.

Entendemos que é mu ito im portante a re aliza-
ção des se es tudo e a vi abilização da instalação e da
ampliação da rede fe deral de en sino su perior no nos -
so Esta do, de forma mu ito es pecial, para o oes te ca -
tarinense.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra, para dis cutir, ao Se nador Le onel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para dis -
cutir. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, pri mei-
ramente re gistro que o ex-Se nador Ca sildo Mal daner
não teve a mes ma sor te mi nha e da Se nadora Ide li
Salvatti de es tar pre sente nes te mo mento aqui no Se -
nado, mas de ixou um projeto que me rece os nos sos
aplausos e o nos so apo io, bem como o da Se nadora
Ideli Sal vatti e, cer tamente, o do Se nador Jor ge Bor -
nhausen.

O PSDB en caminha pela aprovação principal-
mente por que, em San ta Ca tarina, re gião am plamen-
te di versificada na área do tu rismo, na questão ru ral e
nas suas in dústrias, há ape nas uma Uni versidade Fe -
deral, lo calizada em Flo rianópolis.

A re ivindicação é para o oes te de San ta Ca tari-
na, a mais de qui nhentos qui lômetros de dis tância da
capital. A fal ta de uni versidade tan to es tadual quan to
federal no ex tremo oes te do Esta do faz com que o
êxodo ru ral seja enor me na quela re gião. Os jo vens
estão aban donando suas ci dades, suas fa mílias e
sua cul tura. Em al gumas ci dades, o nú mero de ele ito-
res é o do bro do nú mero de ha bitantes. Os jo vens, ao
deixarem suas ci dades, cri am um gran de êxo do ru ral,
prejudicando sen sivelmente a agri cultura, prin cipal-
mente a agri cultura fa miliar, e as agro indústrias, além
de ca usarem pro blemas se riíssimos para ou tras re-
giões com ma ior es trutura.

Portanto, en caminho o voto fa vorável e pa rabe-
nizo o ex-Se nador Ca sildo Mal daner.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha ven-
do mais quem peça a pa lavra, en cerro a dis cussão.

Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão de Edu cação para as

providências ca bíveis.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ten do ha vi-

do acor do das Li deranças, a Pre sidência in clui, de ofí -
cio, o Pa recer nº 34, de 2003, como item 19 da pa uta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 19:

PARECER Nº 34, DE 2003
(Incluído em pa uta con forme acor do

das Li deranças.)

Discussão, em tur no úni co, do Pa recer
nº 34, de 2003, da Co missão de Cons titui-
ção, Jus tiça e Ci dadania, Re lator: Se nador
Osmar Dias, so bre o Re querimento nº 501,
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de 2001, do Se nador Mo reira Men des, que
solicita seja for mulada con sulta à Co missão
de Cons tituição, Justiça e Ci dadania so bre a
apreciação, em ca ráter ter minativo, pela Co-
missão de Edu cação, das men sagens re lati-
vas à ou torga e re novação de con cessão,
permissão e au torização para ser viços de ra -
diodifusão so nora e de ima gens e sons, con -
cluindo que o Re gimento Inter no não veda a
apreciação terminativa pela Co missão de
Educação, des de que o Pre sidente do Se na-
do, ou vidas as Li deranças, con fira a essa
Comissão com petência com essa fi nalidade;
nesse caso, abrir-se-á pra zo para in terposi-
ção de re curso por um dé cimo dos mem bros
do Se nado, nos ter mos do § 4º do art. 91 do
Regimento Inter no; po rém, em se tra tando
de não-re novação da con cessão ou per mis-
são será exi gido o exa me pelo Ple nário do
Senado Fe deral, con forme pre ceitua o § 2º
do art. 223 da Cons tituição Fe deral.

Discussão do pa recer, em turno úni co. (Pausa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
Será aber to o pra zo de cin co dias para apre sen-

tação de re curso, nos ter mos do art. 91 do Re gimento
Interno, para os pro jetos de de creto le gislativo so bre
radiodifusão, que se en contram na Se cretaria-Geral
da Mesa, pron tos para in clusão em pa uta.

É o se guinte o pa recer aprovado:

PARECER Nº 34, de 2003

Da Co missão de Cons tituição e Jus -
tiça e Ci dadania, so bre Re querimento nº
501, de 2001, que “Re quer seja for mulada
consulta so bre a constitucionalidade, ju -
ridicidade e re gimentalidade de as men-
sagens re lativas a ou torga e re novação
de con cessão, per missão e au torização
para ser viços de ra diodifusão so nora e
de ima gens e sons, se rem apreciadas em 
caráter ter minativo pela Co missão de
Educação”.

Relator: Se nador Osmar Dias

I – Re latório

Trata-se de consulta en caminhada a esta Co-
missão, com fun damento no art. 101, in ciso V, do Re -
gimento Inter no, mendiante o re querimento em epí -
grafe, com ob jetivo de exa minar a cons titucionalida-
de, ju ridicidade e re gimentalidade de as men sagens
relativas a ou torga e re novação de concessão, per -
missão e au torização para ser viços de ra diodifusão
sonora e de ima gens e sons, se rem apre ciadas em
caráter ter minativo pela Co missão de Edu cação.

O au tor ale ga que a apre ciação, em ca ráter ter-
minativo, de tais men sagens é pro cedimento já ado ta-
do pela Câ mara dos De putados, que tem de monstra-
do o con dão de, em mu ito, agilizar todo o pro cesso de
apreciação dos atos de ou torga e re novação de con -
cessões, per missões e au torizações para a ex plora-
ção ou exe cução de serviços de ra diodifusão so nora
ou de sons e ima gens, de safogando a pa uta do Ple -
nário da quela Casa, para vo tações me nos ro tineiras.

Aduz, o ilus tre re querente, Se nador Mo reira
Mendes:

“A con siderar-se, ademais, o gran de
volume de pro cessos sub metidos à apre cia-
ção do Con gresso Na cional e, tam bém, que
as vo tações de tais pro jetos no Ple nário do
Senado Fe deral, por con ta de um acor do de 
lideranças, já se dá na mo dalidade de voto
simbólico, nada se nos fi gura mais fun cional
e prá tico  que re alizarem-se tais apre cia-
ções, ter minativamente, na co missão de les
encarregada.

II – Aná lise

A aná lise dos atos pra ticados pelo Po der Exe cu-
tivo no pro cesso de ou torga e re novação de con ces-
sões, per missões e au torizações para ex ploração de
serviço de ra diodifusão so nora (rá dio) e de sons e
imagens (te levisão) pas sou a ser uma exi gência
constitucional, prevista no art. 223 da Car ta Mag na
promulgada em 1988, para a pro dução de efe itos le -
gais ple nos. Desde en tão, a apreciação dos re feridos
processos re aliza-se em duas fa ses dis tintas e in de-
pendentes: de pois de ana lisados pelo ór gão com pe-
tente do Po der Exe cutivo, são sub metidos a exame
das duas Ca sas do Po der Le gislativo.

Se con sideradas atendidas as exi gências fi xa-
das pelo Po der Exe cutivo, com base no Có digo Bra si-
leiro de Tele comunicações – Lei nº 4.117/62, no Re -
gulamento dos Ser viços de Ra diodifusão – De creto
nº 52.795/63 e nos di plomas le gais su pervenientes,
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que os al teraram e mo dificaram, os pro cessos são
encaminhados ao Con gresso Na cional por Men sa-
gem Pre sidencial, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
nado com o art. 223, § 1º, da Cons tituição Fe deral.

Convém res saltar o ca ráter de mero ato ad mi-
nistrativo de que se re veste aque la ação do Exe cutivo.
O ato ju rídico per feito e, por tanto, com ple nos efe itos
legais, só so brevêm após a ob servância de to das as
exigências es tabelecidas e a apro vação pelo Con-
gresso Na cional.

Tal exi gência apli ca-se a to dos os ser viços de
radiodifusão, que in cluem, con forme de finição cons -
tante do § 7º do art. 10 do Re gulamento dos Ser viços
de Ra diodifusão (De creto nº 52.795, de 1963, com a
redação dada pelo De creto nº 2.108, de 1996), ...os
de onda mé dia, curta, tro pical, de freqüência mo dula-
da, e de te levisão. Há pou co tem po, esse uni verso foi
ampliado, de vido à ins tituição do ser viço de ra diodifu-
são co munitária, mo dalidade cri ada pela Lei nº 9.612, 
de 19 de fe vereiro de 1998. Mas não es tão su jeitos a
essas normas os atos con cernentes aos ser viços de
televisão por as sinatura (cabo, sa télite ou MMDS),
pois os mes mos são ca racterizados pela le gislação
brasileira como ser viços de te lecomunicações.

A de liberação, pelo Con gresso Na cional, so bre
os atos de ou torga e re novação para a ex ploração de
serviço de ra diodifusão pra ticado pelo Exe cutivo sig -
nifica avan ço no sen tido de que ga rante a de mocrati-
zação do pro cesso de es colha dos pro ponentes à ex -
ploração do serviço. Ademais, nota-se que, ape sar
de, até o mo mento, o po der de veto do Le gislativo não 
ter ocor rido em ne nhuma oca sião, tal prer rogativa,
exercida a par tir de cri térios pú blicos, tem ser vido
para co ibir a prá tica do uso po lítico dos ca nais de rá -
dio e te levisão. De fato, a Cons tituição de 1988 pos si-
bilitou ao Con gresso Na cional exer cer, em nome da
população, o controle so cial do uso que se faz des ses
bens pú blicos.

Entendemos que o con trole de mocrático do po -
der dos me ios de co municação deve ser o ob jetivo
fundamental da de liberação pelo Con gresso Na cional
sobre os atos do Exe cutivo. Só as sim ha verá o res pal-
do da so ciedade com re lação a uma mo dalidade de
serviço que tan to in terfere nos pa drões de com porta-
mento e de cul tura da po pulação.

Reconhecida a im portância da apre ciação dos
atos de ou torga ou con cessão para a ex ploração de
serviços de rá dio e te levisão pelo Po der Le gislativo,
cabe-nos exa minar os pro cedimentos en volvidos
nessa tra mitação.

A Câ mara dos De putados adota pro cedimento
simplificado na tra mitação des ses de cretos le gislati-

vos. A men sagem do Po der Exe cutivo que sub mete
ao Con gresso Na cional o ato de ou torga ou re nova-
ção é en caminhada à Co missão de Ciên cia e Tec no-
logia, Co municação e Infor mática (CCTCI) da quela
Casa que, se opi nar pelo aco lhimento da men sagem,
conclui pela apresentação de pro jeto de de creto le-
gislativo, o qual será apre ciado, em de cisão ter minati-
va, sal vo re curso ao Ple nário, pela Co missão de
Constituição e Justiça e de Re dação (CCJR), con for-
me dis ciplina o Ato Nor mativo nº 1, de 1999, da
CCTCI.

Entendemos que a de cisão da Câ mara dos De -
putados a esse res peito con traria ex pressa nor ma re -
gimental da quela Casa – art. 24, II, e, do Re gimento
Interno – que não dis pensa a apre ciação do Plenário
a ini ciativa re lativa a ma téria que não pos sa ser ob jeto
de de legação, con soante o § 1º do art. 68 da Cons titu-
ição Fe deral.

A nor ma cons titucional su pracitada – § 1º do art. 
68 – es tabelece que não se rão ob jeto de de legação
os atos de com petência ex clusiva do Con gresso Na -
cional, en tre os qua is es tão ex pressamente pre vistos
no art. 49, XII, da Cons tituição Fe deral, os atos de
concessão e re novação de con cessão de emis soras
de rá dio e te levisão.

Não obs tante a evi dente ve dação re gimental, o
Parecer nº 9-A, de 1990, à con sulta feia pela Mesa à
Comissão de Cons tituição e Jus tiça e de Re dação a a 
respeito da apre ciação, pela Câ mara dos De putados,
dos atos de con cessão ou re novação de concessão,
permissão e au torização para o ser viço de ra diodifu-
são so nora de sons e ima gens, cujo re lator foi o en tão
Deputado Nel son Jo bim, con clui em seu item 111
que, verbis:

III – As de cisões da Co missão com pe-
tente que con cluam pela não-ou torga e pela
renovação do serviço somente se rão apre-
ciados pelo Ple nário na hi pótese de in terpo-
sição do re curso do § 2º do art. 132 do Re -
gimento Inter no...   (des taque nos so).

Finalmente, em seu item V, de termina o Pa recer,
verbis:

V – Fica re conhecida a com petência
da Co missão para a ela boração de re gras
sobre apre ciação da ma téria ob jeto des te
parecer. A Co missão de Ciên cia e Tecnolo-
gia, Co municação e Infor mática, na data 25
de mar ço [de 1990], vo tou e apro vou critéri-
os que vi eram a se cons tituir na Re solução
nº 1, de 1990, a qual se re veste de to dos os
requisitos cons titucionais.
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Posteriormente, a re ferida CCTCI apro vou o
Ato Nor mativo nº 1, de 1999, que dis põe so bre as
normas para apre ciação de atos de ou torga e de re -
novação de con cessão, permissão ou au torização
de ser viço de ra diodifusão so nora e de sons e ima-
gens, e re voga a Re solução nº 1, de 1990, da Co-
missão de Ciên cia e Tec nologia, Co municação e
Informática.

No Se nado Fe deral, os pro jetos de de cretos le -
gislativos que tra tam de ou torga e re novação de con-
cessão para a ex ploração de serviço de ra di odifusão
sonora e de sons e ima gens ori ginários da Câ mara
dos De putados são en caminhados, ini cialmente, à
apreciação da Co missão de Edu cação, ten do em vis -
ta a sua com petência re gimental so bre a ma téria,
conforme es tabelece o in ciso IV do art. 102 do Re gi-
mento Inter no. Fi nalmente, tais pro jetos se guem ao
exame e de liberação fi nais do Ple nário.

Demais, o Re gimento Inter no do Se nado Fe de-
ral, ao tra tar so bre pro jetos ter minativos, es tabelece
em seu art. 91, § 1º, V, que o Pre sidente do Se nado,
ouvidas as li deranças, po derá con ferir às co missões
competência para apre ciar. terminativamente, al gu-
mas ma térias, den tre as qua is, as in dicações e pro po-
sições di versas, ex ceto as re feridas nas le tras “a” a “c” 
do men cionado in ciso V, que não in cluem os de cretos
legislativos. No en tanto, não tem sido ado tada nes ta
Casa tal pro cedimento.

A apre ciação dos atos de ou torga ou con cessão
para a ex ploração de serviços de rá dio e te levisão tem
sido mo tivo de pre ocupação dos Se nhores Se nadores
que ale gam tra tar-se de ma térias re petitivas e que
constituem gran de par te da Ordem do Dia das ses sões
deliberativas do Se nado Fe deral. Por essa ra zão al guns
projetos de re solução fo ram apre sentados com o ob jeti-
vo de es tabelecer nova dis ciplina à tra mitação dos de -
cretos le gislativos com esse ob jetivo.

Nesse sen tido, de vemos ob servar que esta CCJ 
aprovou em 13 de de zembro de 2000 o re latório do
Senador José Fogaça, com voto pela apro vação do
Projeto de Re solução nº 14, de 1999, de au toria do
Senador

Lucio Alcân tara, que dis põe so bre a re visão da
Resolução nº 39, de 1992 e dis põe so bre formalidades
e cri térios para a apre ciação dos atos de ou torga e re -
novação de con cessão, per missão e au torização para o 
serviço de ra diodifusão so nora de sons e ima gens.

O re ferido pro jeto foi apro vado em 9 de maio de
2000 na Co missão de Edu cação, me diante pa recer–
favorável de au toria do Se nador Ger son Ca mata e
desde 8 de maio do cor rente ano o pro jeto se en con-

tra na Co missão Di retora, onde foi de signado o Se na-
dor Edi son Lo bão para re latá-lo. Trata-se, por tanto, de 
matéria so bre a qual ain da não há de liberação.

III – Voto

Em face do ex posto, ha vemos de con cluir, em
resposta à con sulta que nos foi en caminhada, que o
Regimento Inter no do Se nado Fe deral não veda, tal
como o da Câ mara dos De putados, a apreciação ter -
minativa pela Co missão de Edu cação dos pro jetos de 
decreto le gislativo com o ob jetivo de ou torgar ou re no-
var – a con cessão para a ex ploração de ser viço de ra -
diodifusão so nora e de sons e ima gens, desde que o
Presidente do Se nado, ou vidas as li deranças con fira
a essa Co missão com petência com essa fi nalidade.

De ou tro lado, cum pre es clarecer que so mente
quando se tra tar de não-re novação da con cessão ou
permissão é exi gido o exa me pelo Ple nário da Câ ma-
ra dos De putados e do Se nado Fe deral, con forme
preceitua o § 2º do art. 223 da Cons tituição Fe deral, e
dependerá de apro vação de, no mí nimo dois quin tos
do Con gresso Na cional, em vo tação no minal. To da-
via, de vemos lem brar que, em qual quer caso de de ci-
são ter minativa, cabe a in terposição de re curso, por
um dé cimo dos mem bros do Se nado, de acor do com
o dis posto no § 4º do art. 91 do Re gimento Inter no do
Senado Fe deral.

Sala da Co missão, em 29 de maio de 2002. – 
Senador Osmar Dias.– Pre sidente, Re lator.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Qu ero ex -
plicar ao Plenário que essa de cisão é de ca ráter ter -
minativo nas con cessões de rá dio e te levisão que vi-
nham sen do ob jeto de de liberação do Ple nário, po-
dendo qual quer Se nador, a par tir da de cisão da Co -
missão, du rante cin co dias, in terpor re curso caso dis -
corde da de cisão da Co missão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma térias cons tantes da Ordem do Dia.

Sobre a mesa, pa recer da Co missão Di retora,
oferecendo a re dação fi nal do Subs titutivo da Câ mara
ao Pro jeto de Lei do Se nado nº 195, de 1995, que
será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu
Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 154 , DE 2003
Comissão Di retora

Redação fi nal do Subs titutivo da Câ -
mara ao Pro jeto de Lei do Se nado nº 195,
de 1999 (nº 1.641, de 1999, na Câ mara
dos De putados).
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A Co missão Di retora apre senta a re dação fi nal
do Subs titutivo da Câ mara ao Pro jeto de Lei do Se na-
do nº 195, de 1999 (nº 1.641, de 1999, na Câ mara dos 
Deputados), que dis põe so bre o controle do uso da
talidomida.

Sala de Re uniões da Co missão, 25 de mar ço de 
2003. – José Sar ney – Romeu Tuma – Edu ardo Si -
queira Cam pos – Heráclito For tes

ANEXO AO PARECER Nº 154, DE 2003

Redação fi nal do Subs titutivo da Câ -
mara ao Pro jeto de Lei do Se nado Nº 195,
de 1999 (nº 1.641, de 1999, na Câ mara
dos De putados).

Dispõe so bre o con trole do uso da
talidomida.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O uso do me dicamento ta lidomida, sob o

nome ge nérico ou qual quer mar ca de fan tasia, está
sujeito a nor mas es peciais de con trole e fis calização
a se rem emitidas pela au toridade sa nitária fe deral
competente, nas qua is se in cluam, obri gatoriamente:

I – pres crição em for mulário es pecial e nu merado;
II – re tenção do re ceituário pela far mácia e re -

messa de 1 (uma) via para o ór gão de vi gilância sa ni-
tária cor respondente;

III – em balagem e ró tulo que exi bam os tensiva-
mente a pro ibição de seu uso por mu lheres grá vidas
ou sob ris co de en gravidar, acom panhada de tex to,
em lin guagem po pular, que ex plicite a gran de pro ba-
bilidade de ocor rência de efe itos te ratogênicos as so-
ciados a esse uso;

IV – bula que con tenha as in formações com ple-
tas so bre a dro ga, in clusive o re lato dos efe itos te rato-
gênicos com provados, acom panhada do ter mo de
responsabilidade a ser obri gatoriamente as sinado
pelo mé dico e pelo pa ciente, no ato da en trega do me -
dicamento.

Art. 2º A ta lidomida não será for necida ou ven di-
da em far mácias co merciais e sua dis tribuição no
País será fe ita ex clusivamente pe los pro gramas ex-
pressamente qua lificados pela au toridade fe deral
competente, ve dado seu for necimento em car telas ou 
amostras de sacompanhadas de em balagem, ró tulo
ou bula.

Art. 3º Os pro gramas ex pressamente qua lificados
pela au toridade fe deral com petente de vem ofe recer:

I – ori entação completa a to dos os usuários da
talidomida so bre os efe itos te ratogênicos pro váveis
do uso da dro ga por ges tante;

II – to dos os mé todos con traceptivos às mu lheres,
em ida de fér til, em tra tamento de han seníase ou de
qualquer ou tra do ença com o em prego da ta lidomida.

Art. 4º  Cabe ao Po der Pú blico:
I – pro mover cam panhas permanentes de edu -

cação so bre as con seqüências do uso da ta lidomida
por ges tantes e de in formação so bre a con cessão de
pensão es pecial aos por tadores da res pectiva sín dro-
me, con forme le gislação es pecífica em vi gor;

II – in centivar o de senvolvimento ci entífico de dro -
ga mais se gura para subs tituir a ta lidomida no tra tamen-
to das do enças nas qua is ela vem sen do uti lizada.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor 90 (no venta) dias
após sua pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimento que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tário, Se nador Ro meu Tuma. 

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 171, DE 2003

Dispensa de pu blicação de re dação
final.

Nos ter mos do art. 321 do Re gimento Inter no,
requeiro a dis pensa de pu blicação do Pa recer, para
imediata dis cussão e vo tação da re dação fi nal do
Substitutivo da Câ mara dos De putados ao Pro jeto de
Lei do Se nado nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, na quela
Casa), de au toria do Se nador Lú cio Alcântara, que
dispc5e so bre o con trole do uso da ta lidomida.

Sala das Ses sões, 25 de mar ço de 2003. – Mo-
zarildo Ca valcanti.

SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento. (Pa usa.)

Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro
o en caminhamento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
Aprovado o re querimento, pas sa-se à ime diata

apreciação da re dação fi nal.
Em dis cussão a re dação fi nal. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação. (Pa usa.)
Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro

o en caminhamento.
As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
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O pro jeto vai à san ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
agora à apre ciação do Requerimento nº 166, de
2003, de ur gência, lido na Hora do Expe diente, para o 
Projeto de Lei da Câ mara nº 92, de 2001.

Em vo tação o re querimento. (Pa usa.)

Não ha vendo quem que ira en caminhar, en cerro
o en caminhamento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que a apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

A ma téria fi gurará na Ordem do Dia da se gunda
sessão or dinária de liberativa, nos ter mos do art. 345,
do Re gimento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ten do em
vista a apro vação da ur gência para o Pro jeto de Lei
da Câ mara nº 92, de 2001, e ten do sido lido na Hora
do Expe diente o Re querimento nº 167, de 2003, de
urgência, que tra ta de tra mitação con junta do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 66, de 2003, com o PLC nº 92, de 
2001, pas sa-se à vo tação do re querimento.

Em vo tação o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

As ma térias vão ao Re lator para pa recer.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção os Re querimentos nºs 158 e 159, de 2003, li dos
na Hora do Expe diente, que so licitam ho menagem à
cidade de Bra sília.

As Srªs e os Srs. Se nadores que os apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovados.

Será cum prida a de liberação do Ple nário.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re querimento nº 160, de 2003, lido na Hora do
Expediente, que solicita ho menagem à Con ferência
Nacional dos Bis pos do Brasil.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.

Será cum prida a de liberação do Ple nário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Pre sidente, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
lavra o Se nador Edu ardo Su plicy, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re visão do orador.) – Sr. Pre sidente,
como Pre sidente da Co missão de Re lações Exte rio-
res e De fesa Na cional, de sejo in formar que, como na
semana pas sada ou vimos o Emba ixador do Ira que,
Sr. Ja rallah Alobaidy, so bre o con flito no Ori ente Mé -
dio; e, como no dia 3 de abril, ou viremos a Emba ixa-
dora dos Esta dos Uni dos, Srª Donna Hri nak, con vida-
remos para o mes mo dia o Emba ixador Ro ger Boné,
do Re ino Uni do. Ambos con cordaram e fa rão a ex po-
sição conjunta e o diá logo com os Se nadores e De pu-
tados de am bas as Co missões de Re lações Exte rio-
res e De fesa Na cional, do Se nado e da Câ mara, para
explicarem o con flito do Ori ente Mé dio do pon to de
vista de seus res pectivos go vernos, es perando que
esta guer ra ter mine o quan to an tes, se pos sível hoje!

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Casa
toma co nhecimento da co municação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vol ta-se à 
lista de ora dores.

Com a pa lavra o Se nador Mo zarildo Ca valcanti,
primeiro ora dor inscrito.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, en con-
tra-se na Ordem do Dia da ses são de amanhã, como
item 5 da pa uta, uma proposta de emen da cons tituci-
onal de mi nha au toria, que, na ver dade, vem sen do
analisada e di vulgada de ma neira emo cional e, di ria
até, ide ológica, sem le var em conta exa tamente o as -
pecto mais pro fundo e ju rídico da pro posta que é o
objetivo de tra zer para a com petência pri vativa do Se -
nado Fe deral a apre ciação de atos ad ministrativos do
Poder Exe cutivo que im pliquem a prática de con fisco
de ter ras dos Esta dos. Explicando me lhor: a cri ação
de re servas eco lógicas, par ques am bientais, re ser-
vas in dígenas, pelo Go verno Fe deral e pela União,
implicam, na ver dade, pas sar aque las terras para o
domínio des ses; por tanto, o Estado mem bro da Fe de-
ração de ixa de ter do mínio so bre aque las terras. Na
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prática, é uma in tervenção no prin cípio fe derativo
que, em bora pre visto na Cons tituição, não tem re gu-
lamentação al guma.

Dessa for ma, uma por taria do pre sidente do
Ibama ou uma por taria do pre sidente da Fu nai po dem
ser pos teriormente trans formadas em de creto do Pre -
sidente da Re pública. Exem plo dis so ocor reu no fi nal
do Go verno Fer nando Hen rique Car doso, quando foi
criado o ma ior par que am biental do mun do, que é o
Parque do Tu mucumaque, no Ama pá, sem que os re -
presentantes do Esta do do Ama pá no Con gresso Na -
cional ti vessem di reito se quer de dis cutir o as sunto.
Aliás, devo fa zer jus tiça ao Se nador Se bastião Ro-
cha, que da qui pro testou a fim de que hou vesse um
debate. E não hou ve.

O que ocor re hoje no Bra sil é que, para uma po -
pulação in dígena in ferior a 0,2%, mais de 11% do ter -
ritório na cional já está de marcado para re servas in dí-
genas. Se considerarmos as re servas eco lógicas, as
áreas de con servação e os par ques na cionais, che-
garemos pró ximos de 30% do ter ritório na cional.

Na ver dade, de ma neira cla ra, meu objetivo é
que tais me didas que vi sam a cri ar es ses ti pos de re -
servas, que são fe derais, passem a ser exa minadas
pelo Se nado Fe deral, onde es tão re presentados os
Estados. Os procedimentos ad ministrativos continua-
rão sen do exe cutados pe los ór gãos competentes: o
Ibama, no caso de re servas eco lógicas, par ques na ci-
onais e áre as de con servação; e a Fu nai, no caso das
reservas in dígenas. Ape nas, e de for ma mu ito im por-
tante, o Se nado vai se pro nunciar so bre essa ma téria
que diz res peito aos Esta dos. Isso re põe o res peito ao 
princípio fe derativo, dá à Fe deração uma re composi-
ção que hoje está agre dida pela for ma como são fe i-
tos os pro cedimentos para essa de marcação.

Saliento que nes sa mes ma pro posta, além de tra -
zer para a com petência pri vativa do Se nado a apre cia-
ção des sas ma térias, eu pro pus que fos se dis ponibiliza-
do até 30% da área de cada uni dade da Fe deração, isto
é, a União po deria “con fiscar” até 30% dos Esta dos.
Não quer di zer que os Esta dos não pos sam, a par tir
desse li mite, cri ar as suas re servas am bientais es tadua-
is, cri ar os seus par ques eco lógicos es taduais, mas a
autonomia dos Esta dos es taria respeitada.

O Se nador Amir Lan do, que foi o Re lator des sa
matéria na Co missão de Cons tituição, Justiça e Ci da-
dania, am pliou esse per centual da área dos Esta dos
para 50%. Ora, se se atin gisse 50% da área de cada

Estado, nós te ríamos a me tade do Bra sil sob do mínio
do Go verno Fe deral.

E o mais es pantoso, Sr. Pre sidente, é que, na ver -
dade, está sen do ve iculado, prin cipalmente nos no ticiá-
rios de de terminadas ins tituições, que essa pro posta
visa a abrir mar gem para des matamentos, visa a per mi-
tir o des matamento além do que já está em lei. Na ver -
dade, até se soma: per mite-se que 50% pos sa ser re-
serva fe deral e, fu turamente, até se cons tituir em re ser-
vas eco lógicas e in dígenas, e ainda vai-se acres cer
aquele per centual de des matamento que a lei pre vê
para cada pro priedade par ticular, que na Ama zônia
chega a atin gir 20% do que pode ser des matado. Por -
tanto, tem que se so mar esse 50% ao per centual da le -
gislação que pro tege a ques tão flo restal.

Sr. Pre sidente, não há nada de ab surdo nes sa
PEC. O que está se co locando aqui é uma for ma de
se re gulamentarem os pro cedimentos, de dar ao Se -
nado Fe deral o po der de exa minar ma téria de ta ma-
nho in teresse para os Esta dos. E que ro abor dar o
exemplo do meu Esta do: das áre as eco lógicas, in dí-
genas e par ques na cionais, res ta de área li vre ape nas
12%. Ve jam como a fal ta de um cri tério, de um mí nimo
que se quer de li mite, leva a esse ab surdo que se vê
no Esta do de Ro raima. E no Estado do Ama zonas,
que tem 1,6 mi lhão de qui lômetros qua drados, 21%
são de re serva in dígena, fora as re servas eco lógicas
e os par ques na cionais.

Portanto, pre cisamos di zer se efetivamente que -
remos ter uma fe deração em que os Esta dos são res -
peitados e em que exis tem li mites para a in tervenção
do Go verno Fe deral ou não. Não es tamos aqui pre-
gando que não haja de marcação de ter ra in dígena,
nem re visão de terra in dígena já de marcada. Qu ere-
mos co locar um li mite ló gico e uma po sição co erente
do pon to de vis ta ju rídico para que to das as propostas
possam, da qui para fren te, ser examinadas pelo Se -
nado Fe deral.

Quero abor dar esse as sunto, Sr. Presidente, até 
para ti rar o as pecto ide ológico da ma téria. Meu pro -
nunciamento não en volve a ques tão de ser am bienta-
lista ou não, de ser in digenista ou não. Diz res peito ao
princípio fe derativo, com a au tonomia dos Esta dos. É
preciso es tabelecer um mí nimo de cri tério nes sa ver -
dadeira de sordem, que é o pro cedimento de de mar-
cação de ter ras in dígenas, eco lógicas e de pre serva-
ção am biental.
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Venho à tri buna hoje, dia que an tecede à vo tação
dessa ma téria, para di zer, de ma neira mu ito ní tida, aos
Srs. Se nadores e à Na ção bra sileira que não há por trás
dessa pro posta qual quer tipo de ma nobra. Pre tendo
apenas de ixá-la mais cla ra. Con versei com o Se nador
Renan Ca lheiros, que foi Mi nistro da Jus tiça, so bre o as -
sunto. Tro camos idéi as para sa ber como proceder da qui
para fren te, quais li mites respeitaremos e como in centi-
var os Esta dos a fa zerem seus zo neamentos eco nômi-
cos e eco lógicos den tro dos li mites da lei, de for ma que
seja res peitada a sua au tonomia e pre servado o am bi-
ente de ma neira não di tatorial e, prin cipalmente, de for -
ma a per mitir que cada Esta do pos sa es colher os ca mi-
nhos pre vistos na Cons tituição. Tais ca minhos precisam
ter li mites ní tidos, para evitar o que ocor re hoje não só
nos Esta dos da Ama zônia, em par ticular, mas tam bém
em todo o Bra sil.

Concedo o apar te ao Se nador Valdir Ra upp.

O SR. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – V. Exª está 
falando so bre uma ques tão mu ito per tinente à Ama -
zônia. Com certeza, esse pro jeto terá o apo io da
grande ma ioria dos Se nadores. No meu Esta do,
Rondônia, há mais ou me nos 40 anos, o Incra co loni-
zou e dis tribuiu cer ca de 90 mil pe quenas pro prieda-
des, en tre 21 e 42 al queires, ou 50 e 100 hec tares.
Naquela opor tunidade, foi dito que cada pro prietário
poderia der rubar até 50% da flo resta para o cul tivo e
sustento de sua fa mília. Há 2 anos, o Go verno Fe de-
ral edi tou uma me dida pro visória mu dando esse per -
centual. Ape nas 20% das áre as po deriam ser usa -
das e que 80% de las de veriam ser pre servadas. Ora, 
há 30 anos en tregaram as ter ras di zendo que o pro -
prietário po deria der rubar até 50% da flo resta, e a
grande ma ioria fez isso. De re pente, por for ça de me -
dida pro visória, aque la par te já cul tivada não de veria
ser usa da. Para con seguir um pe queno fi nanciamen-
to no Ban co do Bra sil ou no Ban co da Ama zônia, se -
ria pre ciso aver bar 80% da pro priedade. Nós não po -
demos voltar no tem po e di zer que o que foi fe ito no
passado não vale mais por que a re gra do jogo foi
mudada. V. Exª tem ra zão. No meu Esta do cer ca de
70% das flo restas es tão in tactas; te mos 56 re servas,
entre re servas in dígenas, par ques na cionais, par-
ques eco lógicos es taduais e fe derais. Qu eremos a
preservação do meio am biente da Ama zônia e do
Estado de Ron dônia, mas sem re tirar re pentinamen-
te o di reito que nos sos produtores ru rais ti nham.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR) –
Senador Val dir Ra upp, V. Exª abor da jus tamente o pon to
que men cionei. Além des ses li mites para re servas eco ló-
gicas, par ques am bientais e re servas in dígenas, ain da
há a pro ibição do Có digo Flo restal que avan çou, de ma -
neira sur preendente, so bre o que po deria ser feito e di -
zendo que ago ra isso não pode ocor rer.

Como dis se o Pre sidente Lula no do cumento de
seu pro grama, é pre ciso de ixar de di zer o que não se
pode fa zer na Ama zônia e di zer o que se pode fa zer.

Essa emen da não visa so mente à Ama zônia,
mas ela tem sido a re gião mais atingida com es sas
medidas. Re pito: se um Esta do do ta manho do Ama -
zonas tem, só ele, 21% da sua área des tinada a re -
servas in dígenas e mais ou tro tanto para re servas
ecológicas, torna-se mu ito gran de a área que pas sa
para o Go verno Fe deral, de ixando, por tanto, de ser
propriedade do Esta do.

Sr. Pre sidente, para ilus trar, que ro di zer que só
no meu Esta do, de 1914 a 1990, as áre as in dígenas
cresceram mais de 16.000%. Ain da há vá rias áre as
que a Fu nai pre tende am pliar.

Sr. Pre sidente, ob viamente o que mais me move 
é o co nhecimento do que vejo no meu Esta do, mas,
por ca usa dis so, procurei es tudar a si tuação dos de -
mais. Há Estados, por exem plo, como Per nambuco,
que têm 19% da sua área des tinada a re servas in dí-
genas. Alguns Esta dos não apa rentam esse pro ble-
ma, mas o têm. Pre cisamos restaurar, nes se par ticu-
lar, o prin cípio fe derativo e per mitir que o Go ver no fe -
deral faça de marcação de re servas in dígenas, crie
parques eco lógicos e am bientais, mas no li mite, como 
propôs o Se nador Amir Lan do, de até 50% do Esta do.
O res tante fi cará para o pró prio Estado cri ar suas re -
servas de acor do com suas con veniências, de acor do
com o seu zo neamento eco nômico-ecológico. Assim,
o Esta do terá opor tunidade de cres cimento e de pros -
peridade.

Sr. Pre sidente, peço que o do cumento que tra ta
das áre as in dígenas no Esta do de Ro raima seja
transcrito como par te in tegrante de meu pro nuncia-
mento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)
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Durante o dis curso do Sr. Mo zarildo
Cavalcanti, o Sr. José Sar ney, Pre sidente,
deixa a ca deira da Pre sidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten dido na for ma do Re gimento.

Concedo a pa lavra ao Se nador Arthur Virgílio,
como Lí der do PSDB. (Pa usa)

Concedo a pa lavra ao Se nador Fer nando Be-
zerra, como Lí der, do PTB. (Pa usa.)

Concedo a pa lavra ao Se nador Ga ribaldi Alves
Filho. (Pausa.)

Concedo a pa lavra ao Se nador Re nan Ca lhei-
ros, como Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, fa rei um rá pido re gistro.

Morreu, na úl tima quin ta-feira, o emé rito pro fes-
sor e bri lhante ad vogado Au rélio Vi ana da Cu nha.

Nascido em Pi lar, no Estado de Ala goas, em 9
de ju lho de 1914, Au rélio Vi ana foi De putado Esta dual
por Ala goas, De putado Fe deral e Se nador da Re pú-
blica, re presentando Ala goas e o Esta do da Gu ana-
bara.

Ingressou na po lítica pela es querda de mocráti-
ca, mo vimento or ganizado por in telectuais e po líticos
de opo sição ao Esta do Novo de Ge túlio Var gas.

Sua veia de mocrática é ines quecível. Em ses -
são da Câ mara dos De putados, em 26 de agos to de
1961, Au rélio Vi ana mos trou seu res peito às ins titui-
ções e à de mocracia, na cri se ge rada pela re núncia
do en tão Presidente Jâ nio Qu adros. Cito aqui suas
memoráveis pa lavras:

A mim não in teressa, par ticularmente,
a pes soa do vice-pre sidente, o seu nome,
que po deria ser qual quer um. A mim in teres-
sa que esse ho mem foi ele ito, to dos sa biam,
militares e ci vis, para exercer a pre sidência
do Se nado e subs tituir o Pre sidente da Re -
pública nos seus im pedimentos.

No Se nado, Au rélio Vi ana pre sidiu vá rias co mis-
sões, prin cipalmente aque las li gadas a as suntos so ci-
ais e in ternacionais. Atu ou tam bém, de ma neira des -
tacada, em co missões ex traordinárias, como a do Po -
lígono das Se cas.

Aurélio Vi ana in tegrou a Frente Par lamentar Na ci-
onalista e pa utou sua atuação pela de fesa da re forma
agrária. Em 1965 foi can didato ao Go verno do en tão
Estado da Gu anabara, pelo Par tido So cialista Bra sileiro
(PSB). Foi Lí der, no Se nado, do Mo vimento De mocráti-

co Bra sileiro – MDB –, em 1964. Teve pa pel destacado
numa dura opo sição à di tadura, com atu ações e discur-
sos ines quecíveis no Con gresso Na cional.

O tra balho de Au rélio Vi ana re vela seu ca ráter
destemido, prin cipalmente ao lon go dos di fíceis anos
60. Con to, para evi denciar sua co ragem de re belar-se
contra abu sos, como re vela pas sagem do li vro Valeu
a Pena (Edi tora Nova Fron teira), do gran de jor nalista
e Se nador Má rio Martins, nar rando o fato em que o
então Lí der do MDB no Se nado Fe deral, ao sa ber que
oficiais da Ae ronáutica pre tendiam ex plodir o ga sô-
metro do Rio e co locar a cul pa em mi litantes da es-
querda, co laborou para que fos sem ado tadas me di-
das ca pazes de ini bir o fe ito, sen do que, fi nalmente, o
plano foi abor tado pelo en tão Pre sidente Arthur da
Costa e Sil va.

Tendo abra çado a dou trina das ca usas so ciais e 
trabalhistas, não po demos es quecer a de cisiva con tri-
buição do Se nador Au rélio Vi ana na ela boração da lei
do 13º sa lário, apro vada em 1962, apre sentada pelo
então De putado Arão Ste inbruck, do an tigo PTB, já
em ple no pe ríodo da ali ança tra balhista-socialista.

Findo seu man dato em 1971, Au rélio Vi ana se
retira da po lítica e pas sa a re presentar a Uni versidade
Federal de Ala goas (Ufal), em Bra sília, jun to ao Mi nis-
tério da Edu cação.

Casou-se com Dona Rute Bo telho Vi ana, com
quem teve cin co fi lhos.

Era o re gistro que ti nha a fa zer, Sr. Pre sidente.
Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

palavra, se guindo a or dem de ins crição, o Se nador
César Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nuncia
o se guinte dis curso. Sem re visão do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, ocu po esta tri buna
para fa lar de um tema que, in felizmente, tem sido re -
corrente na nos sa his tória, e nada me lhor do que ci tar
um au tor con sagrado para de monstrar o quão pou co
avançamos na questão.

Celso Fur tado, no úl timo ca pítulo do seu clás si-
co Formação Econômica do Bra sil, já aler tava, em
finais da dé cada de 50, para uma das con seqüências
perversas do pro cesso de in dustrialização bra sileiro:
a vol ta das ten sões de ca ráter re gional.

O pro cesso de in dustrialização ge rou em nos so
País, as sim como em ou tras na ções de senvolvidas,
entre elas Itá lia, França e mes mo os Esta dos Unidos,
a ten dência à concentração re gional de ren da.

Celso Fur tado aler tava que, uma vez ini ciado
esse pro cesso, sua re versão es pontânea era pra tica-
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mente im possível. E mais: a pre ocupação cen tral da
política eco nômica, da quele mo mento em di ante, de-
veria ser bus car a so lução para bar rar o au mento das
desigualdades re gionais.

Celso Fur tado es crevia num mo mento em que o 
Nordeste bra sileiro apre sentava uma ten dência a for -
te que da do ní vel de renda da po pulação em ge ral,
com a eco nomia ba seada em uma agri cultura de ba i-
xa pro dutividade e na ex portação de produtos pri má-
rios.

Esse se tor ex portador, como o do ca cau na Ba -
hia, con tribuiu de cisivamente para acu mulação de di -
visas para o País, que fi nanciaram a im portação dos
bens de ca pital e su priram a nas cente in dústria na cio-
nal ins talada no su deste do País. Mas essa con tribui-
ção não foi su ficiente, Srªs e Srs. Se nadores, para
que o Nor deste fos se in corporado à po lítica na cional
de subs tituição de im portações, tendo per dido, de
certa for ma, o bon de da in dustrialização.

A re ceita en contrada para bus car a mi noração
do pro blema veio com a cri ação, em 1959, da Su de-
ne, de tan tos serviços pres tados ao de senvolvimento
econômico do Nor deste e que, pos teriormente, ser viu
de mo delo para as ou tras su perintendências re giona-
is de de senvolvimento.

Graças a ações como a cri ação da Su dene, do
Banco do Nor deste e da Chesf, já es tamos dis cutindo
a ques tão da de sigualdade de ou tro pa tamar. A in dús-
tria cres ceu e se de senvolveu em Esta dos lo calizados
fora do cen tro-sul. Da mesma for ma, as sistimos a um
firme pro cesso de mo dernização das prá ticas agro-
pecuárias, permitindo ga nhos de pro dutividade e
crescimento dos vo lumes pro duzidos e ex portados a
partir dos Esta dos nordestinos.

Entretanto, Cel so Fur tado es tava cer to quan do
apontou a ten dência à dis paridade eco nômica re gio-
nal como uma mar ca dis tinta da eco nomia mo derna,
de for ma que, mes mo com todo o es forço in dustriali-
zante e mo dernizador, a si tuação do povo nor destino
ainda não se com para à de seus com patriotas de ou -
tras re giões.

O su cesso do Nor deste, por tanto, é ab soluto em 
si, mas quan do re lativizado a ou tras re giões, não te -
mos mu ito que fes tejar.

A par ticipação do Nor deste na for mação do Pro -
duto Inter no Bru to bra sileiro, por exem plo, vem apre -
sentando pe quena va riação nos úl timos 15 anos. Em
dados do Insti tuto Bra sileiro de Ge ografia e Esta tísti-
ca – IBGE, o Nor deste os cilou de uma par ticipação de 
14,10%, em 1985, para 13,09%, em 2000, ou seja, ti -
vemos uma per da re lativa de 7,16%. No mes mo pe -

ríodo, a par ticipação do Nor te cres ceu 19,79%; o
Centro-Oeste cres ceu 44,49%; o Sul cres ceu 2,74% e
o Su deste di minuiu 3,92%, face à con centração exis-
tente na quela re gião.

Outro in dicador im portante é o do PIB per ca pi-
ta. Entre os anos de 1997 e 2000, em que pese a per -
formance de 22,47% no crescimento do PIB per ca-
pita nor destino, que su perou o au mento das re giões
Sudeste e Sul, em nú meros ab solutos o Nor deste
brasileiro ain da tem o pior va lor per ca pita. Em
2000, apre sentava um va lor de R$3.014,00 con tra
R$8.774,00 do Su deste; R$ 7.692,00 do Sul; R$
6.599,00 do Cen tro-Oeste e, fi nalmente, R$3.907,00 
do Nor te do País. Ou seja: o PIB per ca pita da re -
gião Nor te é ma ior do que o do Nor deste em qua se
30%. E a re gião Su deste apre senta o tri plo do va lor
do PIB per ca pita nor destino.

Ora, Srªs e Srs. Se nadores, se con siderarmos
que a po pulação eco nomicamente ati va do Nor deste
está na mé dia do País, isso sig nifica que o tra balho do 
povo nor destino gera me nos ri queza para a Na ção.
Forma mais cru el de ex clusão so cial e eco nômica do
trabalhor não exis te.

Do pon to de vis ta da Se guridade So cial, Srªs e
Srs. Se nadores, 45,7% dos tra balhadores bra sileiros
contribuem, de al guma for ma, para a Pre vidência So -
cial. Mas, se nos pre ocupa a quan tidade de tra balha-
dores sem qual quer pro teção so cial do País, no Nor -
deste bra sileiro a si tuação é ain da mais alar mante:
apenas 27,7% dos tra balhadores, pais e mães de fa -
mília, con tribuem para o INSS, de monstrando que,
naquela re gião, as con dições de em prego são ain da
mais pre cárias do que no res tante do País.

Se essa re alidade con tinuar, ha verá cada vez
mais tra balhadores que, ao per derem a condição de
trabalho, de vido à ida de ou tam bém pre maturamente,
por do ença, não te rão au tonomia e que de penderão
da fa mília e de po líticas pú blicas com pensatórias, o
que não de sejamos.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con cedo
um apar te ao Se nador Ney Su assuna.

O Sr. Ney Su assuna (PMDB – PB) – So lidari-
zo-me com o dis curso de V. Exª, ele é mais do que
verdadeiro, pois abor da a cru eza do tra tamento que
recebem os nor destinos, que são um ter ço des te País 
e que so frem a cada seca. A es trutura é exa tamente a 
que V. Exª está de monstrando em seu dis curso, sem
contar o êxo do de mi lhares e mi lhares – por que não
dizer cen tenas de mi lhares – de nor destinos que
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saem da Ba hia, da Pa raíba, de Alagoas para pro curar
emprego tem porário, de ixando suas fa mílias in teira-
mente des protegidas. Envergonha-nos an dar pe las
estradas da re gião e ver me ninas de 12, 14 anos se
prostituindo para co mer ou le var al guma co isa para
casa. Isso é de sumano. Há anos di zem que vão ten tar
melhorar essa si tuação. No en tanto, o pro blema agra -
va-se a cada ano. A Ba hia de V.Exª já se en contra em
melhores con dições e por vá rias ra zões, en tre elas o
petróleo. O mes mo não acon tece com ou tros Esta dos
do Nor deste! Além do mais, a Ba hia abran ge gran de
área do semi-ári do bra sileiro. É um qua dro de solador
o que V. Exª está pin tando! Dá-nos ver gonha ser bra -
sileiro, quan do ve mos uma si tuação des sas. Pa ra-
béns!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se nador,
agradeço o apar te de V. Exª, que in corporo ao meu
discurso. Embo ra 30% da po pulação do País re sida
na Re gião Nor deste, ela pro duz ape nas 15% da ri-
queza na cional.

Há, com cer teza, um dé bito da Fe deração com
o Nor deste que pre cisa ser cor rigido ra pidamente, e o 
meu dis curso se pren de exa tamente a isso.

Quanto aos nú meros ab solutos ati nentes à ren -
da, o Nor deste apre senta o me nor va lor na cional de
rendimento mé dio do tra balhador, na or dem de
R$204,00, con tra R$365,00 da mé dia na cional e
R$452,00 do Su deste, mais de 2,2 ve zes o ren dimen-
to mé dio nordestino.

Com ta manhas dis paridades, é na tural que apa -
reça o de sejo de mu dança rumo aos gran des cen tros,
especialmente nas re giões que apre sentam eco no-
mia mais di nâmica e in cludente, ten do, por tanto, me -
lhores oportunidades de em prego.

Mas a mi gração, evi dentemente, não re solve
sua vida, por que, para o nor destino po bre, sem qua li-
ficação pro fissional, sem grau avan çado de es colari-
zação, as oportunidades são pou cas. E, mes mo mi -
grando, o nor destino aca ba se con frontando com ou -
tro gran de pro blema ge rado pela de sigualdade: o pre -
conceito.

Sua sus tentação ló gica está na re jeição ao tra -
balhador me nos qualificado, o mais de sesperado
pela bus ca de me lhores con dições de vida. Esta mi -
gração, que du rante mu ito tem po foi bem-vin da pe los
produtores do Cen tro-Sul do País, que se be neficia-
vam da mão-de-obra ba rata numa oca sião em que a
qualificação pro fissional não era tão ne cessária, ago -
ra re presenta uma ame aça na men talidade de mu itos
que dela se apro veitaram.

Esse pre conceito está no sub consciente até das 
melhores e mais bem in tencionadas ca beças, como
ficou de monstrado no in feliz epi sódio no qual o Mi nis-
tro José Gra ziano as sociou o au mento da vi olência
em São Pa ulo com a mi gração nor destina, jus tifican-
do des sa ma neira, para em presários pa ulistas, o
combate da fome e da po breza no Nor deste.

A pró pria exis tência de um pro grama nas con di-
ções do Fome Zero se re vela um pre conceito con tra a
região. Se no Go verno pas sado não ha via qual quer
política de de senvolvimento re gional es truturada,
agora nes te Go verno, quando se fala na po breza nor -
destina, se apre senta o Pro grama Fome Zero, que é
mais um pro grama as sistencialista, quan do o Nor des-
te não quer ape nas co mida, quer a pos sibilidade de
emprego e de cres cimento eco nômico.

E é nes se pon to que eu gos taria de in cluir mais
um ele mento para re flexão. Como mu ito bem apon tou
Celso Fur tado, há mais de qua renta anos, a di minui-
ção das de sigualdades re gionais só se dá por meio
da ação e do pla nejamento.

Concordo com o Mi nistro José Gra ziano, fil trada
sua con clusão pre conceituosa, quan do diz ser ne ces-
sário cri ar em pregos, dar edu cação e ga rantir o exer -
cício da ci dadania no Nor deste. Acrescento que es-
sas ações são fun damentais tam bém para as vas tas
áreas ca rentes que exis tem mes mo den tro dos Esta -
dos mais de senvolvidos. Entretanto, se queremos
atacar a po breza do País e as de sigualdades en tre
pessoas, pre cisamos atacar as de sigualdades re gio-
nais, por que essa di ferença guar da to das as ou tras
diferenças en tre bra sileiros.

O res gate da dí vida so cial, tão pre sente no dis -
curso do novo Go verno, é que ro lem brar. Mas esse
resgate não deve ser fe ito ape nas com es pírito de ca -
ridade. Não se deve dar o pe ixe, mas en sinar a pes -
car. Até o pe ixe está fi cando raro.

As po líticas de ge ração de em prego de vem ser
colocadas em prá tica logo, pois tão im portante quan -
to a ren da que elas po dem pro piciar ao tra balhador
brasileiro será a re construção da auto-estima do povo 
mais so frido des te País, em es pecial do Nor deste.

Também será ne cessário um ma ior in vestimen-
to em edu cação bá sica e pro fissional. É in teresse do
Nordeste, e mes mo do Bra sil, ca pacitar me lhor o seu
trabalhador, de forma a atra ir ma iores e me lhores in -
vestimentos de em presas in teressadas em de ixar de
atuar nos gran des centros, por que há uma “deseco-
nomia” pela con centração de em presas em de termi-
nadas re giões e ci dades do País, tra zendo toda uma
problemática que co nhecemos, in clusive da vi olência
dos gran des cen tros ur banos.
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Por en quanto, a arma qua se ex clusiva que os
Estados mais po bres têm para ga rantir a atra ção de
novos in vestimentos é a re dução de im postos e a con -
cessão de in centivos fis cais para que es sas em pre-
sas pos sam se ins talar nos nos sos Esta dos cri ando
emprego. Os Go vernadores do Nordeste – e aqui tem
vários  sa bem do enor me es forço ne cessário para
atrair uma em presa para seu Esta do. O Go vernador
da Ba hia, Pa ulo Sou to, cos tuma mu itas ve zes di zer
que pa gamos para ter mos um em prego para a nos sa
população.

Mas a tão dis cutida “guer ra fis cal” não prima
pela des truição de eco nomias com petidoras; tra ta-se
de uma ne cessidade im perativa de ge rar em pregos e
oportunidades lo cais ca pazes de di minuir a de sigual-
dade, ge rar ri queza e dis tribuí-la a par celas ma iores
da po pulação na cional. E o cus to ime diato dis so, a re -
núncia à ar recadação, é cada vez mais sig nificativo,
um sa crifício para os Esta dos, em par ticular os mais
carentes, que es tão na Re gião Nor deste do Bra sil.

Mas tudo isso, Srªs e Srs. Se nadores, só ocor -
reu por fal ta ab soluta de uma po lítica de de senvolvi-
mento re gional do País. O País pre cisa ur gentemente
de uma po lítica de de senvolvimento re gional que faça 
com que as po líticas pú blicas te nham um foco para as 
regiões mais po bres.

O que te mos hoje é um País que gas ta mais nas
regiões mais ri cas, in clusive na queles in vestimentos
em que de veriam pri orizar os mais po bres, como o
saneamento bá sico fi nanciado pelo FAT; como as bol -
sas de fi nanciamento do en sino su perior; como tam -
bém os re cursos de re núncia fis cal, que se con cen-
tram, ma joritariamente nas re giões mais ri cas.

O Sr. Tas so Je reissati (PSDB – CE) – Per mite
V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con cedo
o apar te ao Se nador Tas so Je reissati.

O Sr. Tas so Je reissati (PSDB – CE) – Se nador
César Borges, é com ale gria e, mais do que ale gria,
um es tímulo mu ito gran de, para quem tem o seu com -
promisso po lítico cen trado na Re gião Nor deste, ou vir
o seu dis curso. Tive o pri vilégio de con viver com V.Exª
como Go vernador da Ba hia, quan do eu era Go verna-
dor do Ce ará, e par ticipar da sua in teligência, se rie-
dade e com promisso com o povo da Ba hia e o povo
nordestino de uma ma neira ge ral.

Quem co nhece bem todo o seu ta lento e vê a fir-
meza do seu dis curso, a ma neira cla ra como se po si-
ciona aqui nes ta Casa, como um de fensor inar redável
da ca usa nor destina, sen te-se também mu ito es timu-
lado. As ma nifestações fe itas por V. Exª têm sido bas -

tante per tinentes no mo mento que es tamos vi vendo.
A ques tão abor dada por V. Exª so mente pode ser en -
tendida por al guém do Nor deste. O nor destino não
quer a com paixão nem a hu milhação da es mola, mas
requer os me ios ne cessários para se de senvolver de
maneira jus ta e por es forço pró prio. Os Esta dos nor-
destinos, quan do usam de re cursos como tri butos e
incentivos fis cais, não o fa zem porque que rem sim-
plesmente dar os re cursos do Esta do para uma in dús-
tria ou para uma em presa qual quer. Essa é a úl tima e
única al ternativa que lhes res ta, em vir tude da fal ta de 
interesse que, his toricamente, os Go ver nos cen trais
têm – não ape nas este Go verno, mas ou tros – em re -
lação ao problema do Nor deste. V. Exª foi mais fe liz
ainda, quan do dis se que o di ferencial re gional guar da
todas as di ferenças exis tentes atu almente no País de
renda e de qua lidade de vida en tre as pessoas.
Enquanto os Go vernos cen trais não pres tarem aten -
ção nes sa si tuação e não per ceberem o pro blema,
essas di ferenças não se rão re solvidas adequada-
mente. Se nador Cé sar Bor ges, eu faço este apar te e
registro a mi nha ale gria de ou vir o seu dis curso con -
tundente, como pro va de que con taremos, nes ta Le -
gislatura, com li deranças como a de V. Exª, para re al-
mente im pormos, des ta vez, uma so lução nordestina.
Parabéns pelo seu dis curso e pe las suas pa lavras.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obri ga-
do, Se nador Tas so Je reissati. Como Go vernador, tive
a hon ra de ser seu co lega, quan do con vivemos em
um es forço imen so dos nos sos Esta dos para al cançar
um pa tamar de me lhoria que, como foi de monstrado,
é ape nas ab soluto, por que, se re lativarmos com o
restante do País, es tamos em des compasso. Pre cisa-
mos des sa po lítica di ferenciada para pro mover o de -
senvolvimento do Nor deste. Há uma luta da Ban cada
de Se nadores do Nor deste bra sileiro nes ta Casa para 
que o atu al Go verno, pre sidido por um nor destino re ti-
rante que foi para São Pa ulo atrás de opor tunidade,
possa, re almente, promover o res gate so cial e eco nô-
mico de nos sa re gião.

O Sr. Ro dolpho Tou rinho (PFL – BA) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – V. Exª
tem a pa lavra.

O Sr. Ro dolpho Tou rinho (PFL – BA) – Se na-
dor Cé sar Bor ges, é mu ito im portante ou vir V. Exª e
o Se nador Tasso Je reissati. Re firo-me à im portância
da vi são do Nor deste por um nor destino. Isso tor na
muito cla ros os pon tos que V. Exª trou xe para re fle-
xão, so bretudo num mo mento em que dis cutimos a
reforma tri butária. São pon tos ab solutamente im por-
tantes e que po dem ser dis cutidos com a visão de
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nordestino sem ne nhum tipo de idéia pre concebida.
Nessa dis cussão, te mos que tra tar da guerra fis cal
como po lítica de in centivo fis cal, como V. Exª ob ser-
vou cla ramente. Essa já é uma vi são di ferente. Não
chamamos de guer ra fis cal, mas de uma ne cessária
política de in centivo fis cal, po lítica de de senvolvi-
mento re gional. Nós que so mos com panheiros do
mesmo Esta do, sem pre que ana lisamos o caso da
Bahia, cujo ter ritório tem cer ca de dois ter ços no
semi-árido, en tende mos que te mos que fa zer algo
e bus car, como dis se V. Exª, essa po lítica com dois 
pontos fun damentais: ação e pla nejamento. Qu ero
louvar sua vi são lú cida, a vi são lú cida de um nor-
destino que, co nhecendo os pro blemas do seu Esta -
do e os pro blemas da re gião, apre senta ques tões
muito im portantes nesta Casa que re presenta os
Estados, para que pos samos discuti-los com to tal li -
berdade, ou vindo as di ferentes vi sões e di ferentes
versões tão ne cessárias para um bom en tendimento
no fi nal da ques tão. Lou vo mais uma vez o pro nun-
ciamento, re pito, lú cido e com uma gran de vi vência
de ba iano e de nor destino.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra deço
o apar te do Se nador Ro dolpho Tou rinho. Te nho certe-
za de que S. Ex.ª, que foi Se cretário da Fa zenda do
Estado da Ba hia, co nhece mu ito bem a ques tão tribu-
tária e sabe que nes te mo mento em que se fala na re -
forma tri butária te mos que es tar atentos para que
uma ver dadeira po lítica de in centivo di ferenciado
para o Nor deste pos sa ser ins talada pelo Go verno.

Concedo, com mu ita hon ra, o apar te ao Lí der do 
meu Par tido, Se nador Agri pino Maia, e, logo em se -
guida, ao Se nador Edu ardo Su plicy e ao Se nador
Eduardo Aze redo.

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Se nador
César Bor ges, que ro cum primentar V. Exª, por-
que, cre io, seja este o primeiro dis curso que pro fere
da tri buna do Se nado e fala, exa tamente, so bre a
nossa re gião, o Nor deste, e com mu ita pro priedade,
pois fala como Se nador do Esta do mais eco nomica-
mente es truturado da re gião. E fala com pro prieda-
de, por que V. Exª foi Go vernador, tal como o fo mos
eu, o Se nador Tas so Je reissati, e o Se nador Edu ar-
do Aze redo que vai apar teá-lo. Sa bemos que o go-
vernador, no âm bito de seu Esta do, faz aqui lo que a 
Constituição lhe per mite. Faz es cola, es trada, hos pi-
tal, de senvolve até um pro grama de ge ração de em -
prego e ren da, mas não pode ex trapolar es ses li mi-
tes. A fra gilidade da eco nomia dos nos sos Esta dos
não nos per mite dar o pas so que gos taríamos: in-
centivo fis cal. O novo go verno, que anun cia o pro-
grama Fome Zero, é en cabeçado por um nor destino

e, como aqui foi dito, re tirante. O novo Go verno da -
ria uma enor me de monstração de in teresse pela ca -
usa so cial do Bra sil, se, ao lado do pro grama Fome
Zero, anun ciasse um gran de pro grama de re cupera-
ção do Nor deste, que é a ma ior cha ga so cial des te
País. Sabe V. Exª, que anda pe las ruas de Sal va-
dor, de um qui lômetro para o ou tro, e as siste a con -
trastes ter ríveis, as sim como eu vejo isso em Na tal,
Moçoró ou em Ca icó. O tu rismo de Na tal fez com
que na ci dade cons truíssem bo nitos res taurantes e
até um belo shop ping, ruas ajar dinadas, mas, na pe -
riferia e no in terior, a po breza hoje é mais agu da do
que era há dez anos. Te nho que re conhecer isso! O 
País em pobreceu por fal ta de uma ação fe deral! Fi -
zemos – e aqui não vai des carte al gum de res pon-
sabilidade – nos sa par te! Mas a União e os Go ver-
nos que se su cederam ao lon go dos vin te úl timos
anos não fo ram corretos com o Nor deste. E não foi
por fal ta de es forço dos Par lamentares nor destinos,
dentre os qua is me in cluo, que pro curaram ela borar
junto com o Go verno cen tral uma po lítica de in centi-
vos fis cais, como a Itá lia fez com o Mezzogiorno,
como os Esta dos Uni dos fi zeram com a Ca lifórnia. A 
Califórnia não era rica. O sul da Itá lia era pa upérri-
mo. As duas Ale manhas es tão se igualando pela
determinação po lítica de um país e de um go verno.
E essa de terminação po lítica nos fal ta. Tal vez seja o 
momento de, mais uma vez, co brar uma po lítica de
incentivos fis cais que pro mova ou in duza os in vesti-
mentos na re gião mais po bre. Não é fa vor, é in du-
ção por ne cessidade, a fim de que o País seja mais
igual, a não ser que não se que ira pra ticar a de mo-
cracia. Va mos su gerir algo que é o ló gico: in vestir
em nos sas po tencialidades. Não adianta cons truir
fábricas de pa rafuso no in terior do Rio Gran de do
Norte. No in terior do Rio Gran de do Nor te há cri ação
de ca marão em ca tiveiro, o Esta do é pro dutor de
melão, man ga, sal. Va mos apro veitar as vo cações
naturais de For taleza e de Na tal, com o tu rismo! Va -
mos in vestir! Va mos cri ar uma agên cia de de senvol-
vimento, como já foi pro posto, mas fal tou a con clu-
são. Va mos nos or ganizar! Va mos apro veitar o novo 
Presidente, que é nor destino e con fere um en foque
social pre ponderante em sua for mulação de Go ver-
no. Va mos nos unir e apre sentar pro postas, a co me-
çar pela edu cação. Va mos pro por a instalação de
centros de ex celência de acor do com a vo cação de
cada Esta do. Va mos dar tra tos à bola. Den tro da li -
nha de ra ciocínio de V. Exª e da queles que fa zem
este Se nado – e há boas ca beças nesta Casa –, va -
mos dar a nos sa con tribuição e ten tar ar rancar um
compromisso do Go verno Lula com o Nor deste. Se
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há von tade po lítica, mu ita co isa pode ser fe ita. Qu e-
ro cum primentar V. Exª pelo tema que abor da em
seu dis curso ina ugural e me so lidarizar por in teiro à
causa da re cuperação do Nordeste.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se nador
José Agri pino, o aparte de V. Exª me hon ra so brema-
neira e suas ob servações es tão exa tamente no es pí-
rito des te dis curso. Incorporo in teiramente to das as
suas po sições. V. Exª é um pro fundo co nhecedor da
questão nor destina, como Go vernador, como Sena-
dor, e te nho certeza de que jun tos fa remos um tra ba-
lho em prol des sa re gião.

Concedo o apar te ao no bre Se nador Edu ardo
Suplicy.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se -
nador Cé sar Bor ges, como Go vernador da Ba hia, V. 
Exª pôde tes temunhar a ex traordinária for ça que
teve Luiz Iná cio Lula da Sil va du rante a sua cam pa-
nha, em es pecial no pró prio re sultado ele itoral, e
sabe o ex cepcional in teresse que o Pre sidente tem
em pro mover o de senvolvimento da Ba hia, de todo
o Nor deste. Con forme V. Exª pode se lem brar, no
seu pro nunciamento de pos se, o Pre sidente Lula
observou que o seu Go verno iria tan to se pre ocupar
com pro ver o pe ixe quan to a vara de pes car. Ele
afirmou que iria fa zer não ape nas com que as pes-
soas te nham aces so à ali mentação, mas tam bém
aos me ios ne cessários para to dos se de senvolve-
rem. Ain da on tem, pe rante mais de 15 mil tra balha-
dores da Volk swagen, por oca sião do ani versário de 
50 anos da em presa, Lula ex pressou que tem duas
imensas pre ocupações: fa zer com que to dos os bra -
sileiros pos sam se ali mentar pelo me nos três ve zes
ao dia e au mentar o nú mero de em pregos na so cie-
dade. V. Exª, em seu pro nunciamento, re corda as li -
ções ex traordinárias do Pro fessor Cel so Fur tado,
que tan to se pre ocupou com o de senvolvimento do
Nordeste, e sabe quan tas ve zes Celso Fur tado, cri a-
dor da Su dene e um dos prin cipais pro ponentes do
BNDES e do Ban co do Nor deste do Bra sil, pre ocu-
pou-se com a for ma de de senvolvimento ha vido nas 
últimas dé cadas. Se, de um lado, con seguiu o Nor -
deste di minuir o atra so em re lação ao Su deste e ao
Sul, por ou tro lado, uma das ca racterística que per -
siste em nos so País é a de sigualdade. E isso tem a
ver, às ve zes, com a pró pria for ma de de senvolvi-
mento. Por ve zes, Se nador Cé sar Borges, pro ve-
ram-se cré ditos sub sidiados e in centivos fis cais a
empresários, tan to àque les que re alizaram in vesti-
mentos pro dutivos, cri ando em pregos, quan to àque -
les que não pro cederam ade quadamente, o que ca -
usou a de cisão do Presidente Fer nando Hen rique

de que rer fe char a Su dam e a Su dene, bem como
corrigir ou tras dis torções ha vidas. O fato é que se
faz ne cessário um novo en foque. Te remos ama nhã
a pos sibilidade de ou vir o Mi nistro José Gra ziano da 
Silva, que, des de 1981, vem as sessorando Luiz Iná -
cio Lula da Sil va. A primeira vez foi acom panhando
Lula, em 1981 e 1982, como can didato a Go verna-
dor, por mais de du zentos Mu nicípios de São Pa ulo.
Mas mu itas fo ram as oca siões em que José Gra zia-
no da Sil va acom panhou Lula pelo Nor deste bra sile-
iro e, mais do que so lidário, tan tas as ve zes parti-
lhou da pre ocupação de Lula em pro mover me didas
que pu dessem dar di reito à dig nidade e à vida a to -
dos no Bra sil, em es pecial no Nor deste. Assim,
amanhã, te remos a opor tunidade de ou vir to das as
preocupações e ins trumentos que com põem o Pro-
grama Fome Zero. Eu pró prio te nho al gumas di fe-
renças com res peito àqui lo que tem sido o en foque,
em es pecial por que te nho propugnado, jun to ao Mi -
nistro José Gra ziano, mas da for ma mais cons truti-
va, já ca minharmos no sen tido de sim plesmente dar
liberdade a cada fa mília para de cidir no que gas tar e 
como gas tar aqueles re cursos do cha mado car-
tão-alimentação. Assim eli minaríamos boa par te da
burocracia en volvida em se ter de sa ber o que fa zer
com os re cursos. E se o ob jetivo é pro porcionar uma 
maior or ganização po pular, seja para a cons trução
da cis terna, seja para os pro gramas de al fabetiza-
ção ou para tudo aqui lo que pu der promover so cial-
mente as pes soas, dan do-lhes ma ior auto-es tima,
tudo isso pode ser fe ito, in clusive com as re uniões
na co munidade, com as in formações so bre a me lhor
qualidade nu tricional dos ali mentos lo cais, até para
se es timular a pro dução lo cal de alimentos e de ou -
tros bens de pri meira ne cessidade. Acre dito que po -
deremos dar um apo io mu ito for te ao ob jetivo, que,
na ver dade, gal vaniza a opi nião pú blica bra sileira,
de er radicar a fome e a po breza ab soluta. É nes te
sentido que que ro di zer que são mu ito im portantes
as re flexões que V. Exª traz, por que um de bate mu i-
to rico tem se es tabelecido no Se nado, desde que
iniciamos esta Le gislatura, e atin girá, ama nhã, um
momento mu ito sig nificativo com a pre sença do Mi -
nistro José Gra ziano da Sil va. Con versei, ain da
hoje, com o Mi nistro José Gra ziano e achei im por-
tante trans mitir-lhe o con junto de to dos os pro nunci-
amentos que aqui têm sido re alizados, para que
amanhã S. Exª ve nha com a me lhor in formação
possível a res peito da re flexão de to dos so bre o
tema. Meus cum primentos a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra deço
pelo apar te, Se nador Eduardo Su plicy, e que ro di zer
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que, como V. Exª verá no nos so dis curso, te mos sin -
ceras es peranças de que o dis curso de mu danças
praticado pelo Pre sidente e re conhecido pelo povo
brasileiro pos sa ago ra, como en sina a di alética, ser
efetivado na prá tica, sa indo do pla no da te oria ou das
boas in tenções e se trans formando em re alidade. É
isso que de sejamos. Mas há V. Exª de con cordar co -
migo que o Pro grama Fome Zero é um pro jeto cir-
cunstancial, as sistencialista e que tem o seu mé rito
no mo mento, para ma tar a fome da quele que tem
fome, com o que es tamos de ple no acor do. No en tan-
to, para ge rar ren da e ri queza, ele não con tribui. Para
isso, são ou tras me didas que te remos de ver ago ra, a
partir da re formulação da po lítica tri butária do Go ver-
no, da re formulação da Su dene, como co mentarei no
meu dis curso que a par tir de hoje foi for mada uma co -
missão, pelo Mi nistro da Integração Na cional, Ciro
Gomes, para fa zer esse es tudo. Nosso dis curso é
mais um aler ta de que é pre ciso essa po lítica de de -
senvolvimento re gional. Se ela não exis tir, se não
houver a ne cessária vontade e de terminação po lítica
do Pre sidente da Re pública da Fe deração bra sileira,
não con seguiremos cor rigir a in justiça pra ticada con -
tra mi lhões de bra sileiros lá no Nor deste.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con cedo
um apar te ao Se nador Edu ardo Aze redo.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Se na-
dor Cé sar Borges, Srª Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, que ro tra zer mi nha pa lavra de con cordância ao 
discurso de V. Exª. Qu ando Go vernador de Mi nas Ge -
rais, pude acom panhar seu tra balho quan do V. Exª
sucedeu o Go vernador Pa ulo Sou to. Nós, mineiros,
somos vi zinhos da Ba hia e sa bemos bem da im por-
tância que o Go verno es tadual teve para levá-la ao
ponto que che gou: o de es tar en tre os Esta dos mais
viáveis do Bra sil, di gamos as sim. Por ou tro lado, Mi -
nas Ge rais é uma sín tese do Bra sil: é um Estado que
tem par tes tão de senvolvidas quan to a Re gião Sul,
quanto São Pa ulo, mas há re giões que, como os Esta -
dos do Nor deste, pre cisam de po líticas es peciais,
como é o caso do nor te de Mi nas, in cluído na an tiga
Sudene, e tam bém da re gião do Je quitinhonha. Não
tenho dú vidas, Se nador, de que pre cisamos ter po líti-
cas com pensatórias para as re giões me nos de sen-
volvidas do Bra sil. O pro nunciamento que pre tendo
fazer no Se nado, pro pondo a re distribuição do Fun do
de Par ticipação dos Mu nicípios, vai nes sa mes ma li -
nha; uma li nha que es tabelece que pre cisamos de
ações na ori gem dos re cursos. Se não me fa lha a me -
mória, so mos aqui 21 ex-Go vernadores en tre os 81

Senadores. To dos pas samos por pressões e te mos
uma vi são cla ra de como é im portante atra ir in vesti-
mentos, pois es tes tra zem em pregos e no vos tri butos.
Entendo cla ramente o que V. Exª diz, cor roborado pe -
los Go vernadores da Re gião Nor deste, da im portân-
cia da ma nu tenção de in centivos para com pensar o
desenvolvimento bra sileiro. Não te nho também ne-
nhuma dú vida de que só te remos um País mais igual
com a me lhor dis tribuição da po pulação. Nes se sen ti-
do, o dis curso tra zido por V. Exª é mu ito bem ela bora-
do. Da mi nha par te, te nha a cer teza de que es tare-
mos sem pre ali ados ao Nor deste na bus ca de me lho-
res si tuações.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu ito
obrigado pelo seu apar te, Se nador Eduardo Aze redo.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sarenko) –
Sr. Se nador Cé sar Bor ges, pe dimos li cença para de -
clarar prorrogada a ses são por cin co mi nutos.

V. Exª con tinua com a palavra, Se nador Cé sar
Borges.

O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
nador Cé sar Bor ges, con cede-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Con cedo
o apar te ao que rido Se nador Ga ribaldi Alves.

O Sr. Ga ribaldi Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Agradeço, Se nador Cé sar Bor ges, e, tendo em vis ta a 
emergência dos cin co mi nutos, é evi dente que meu
aparte tem que ser bre ve. E ain da vou fa lar pelo Se na-
dor Mão San ta, o que não é fá cil, principalmente em
um mi nuto. Qu ero di zer que es tou in teiramente so lidá-
rio com V. Exª, que traz a este Ple nário o alerta de que 
precisamos dis cutir uma po lítica de de senvolvimento
regional. E a hora é esta: a hora em que se está no va-
mente re formulando a Su dene, a hora em que se está 
elaborando um Pla no Plu rianual de De senvolvimento
para o País, a hora em que es tamos dis cutindo es sas
políticas com pensatórias. Eu di ria que o Nor deste, se
precisa do Pro grama Fome Zero, ne cessita tam bém
do “Água Zero”. É im portante que se faça uma po lítica
de re cursos hí dricos consistente. Apla udo o dis curso
de V. Exª, di zendo que o Nor deste tem enor me ex pec-
tativa com re lação a Se nadores como V. Exª. Mu ito
obrigado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se nador
Garibaldi Alves Fi lho, agra deço a V. Exª por suas pa la-
vras.

Sinto que o nos so Se nador Mar co Ma ciel,
ex-Vice-Presidente da Re pública, de seja fa zer um
aparte. Con cedo-lhe, por tanto, a pa lavra.

O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – No bre Se na-
dor Cé sar Bor ges, de sejo ex pressar mi nha sa tisfação
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em ouvi-lo pela vez pri meira nes ta Casa do Con gres-
so Na cional. E re petindo os apar teantes que me an te-
cederam, fe licito V. Exª pela es colha do tema: a ques -
tão re gional. Sa bemos que tal vez seja a gran de ques -
tão ain da não ade quadamente re solvida nes te País.
O Bra sil avançou mu ito, em mu itos cam pos; não só no 
político, não só na sua in serção in ternacional. Já
avançou mu ito no res gate de gra ves ques tões so ciais.
A in dústria está al tamente mo derna e com petitiva,
agregando ciên cia e tecnologia. A agri cultura, so bre-
tudo por meio des sas no vas tec nologias, está ob ten-
do cada vez mais es paço no Exte rior. Mas o Bra sil
convive ain da com gra ves desníveis re gionais, que
provocam, como con seqüência, es sas enor mes de si-
gualdades de ren da. Por isso, que ro cum primentá-lo
pela abor dagem que faz do tema, cha mando a aten -
ção para que pen semos a questão re gional bra sileira.
Penso que, na ela boração dos pla nos na cionais, sem -
pre se co mete, de iní cio, um equí voco: é que se co me-
ça a tra balhar com po líticas na cionais, es quecen-
do-se de que an tes, tal vez, de vêssemos pen sar as
políticas re gionais, para de pois ten tar com patibili-
zá-las den tro de um mo delo na cional. Se as sim pro -
cedêssemos, tal vez con seguíssemos, de fato, ter um
plano de de senvolvimento ver dadeiramente na cional,
posto que re sultado da in corporação de di ferentes as -
pirações re gionais. Assim, ha veria con dições de ter -
mos uma pro posta de cres cimento so cial e eco nômi-
co que en sejasse, como de sejamos, o cres cimento
harmônico e in tegrado do País. O Bra sil tem to das as
condições ago ra, so bretudo nes te iní cio de sé culo, de 
ter re solvida essa ques tão. Já so mos um País que al -
cançou um ní vel de cres cimento da sua eco nomia,
que já tem con dições de en frentar e ven cer os de safi-
os re gionais, que de al guma for ma com prometem a
edificação de uma so ciedade que seja não so mente
democrática, mas igualmente jus ta. Por isso, cum pri-
mento V. Exª pela con tribuição que traz a Casa. De se-
jo que suas pa lavras se jam ou vidas não so mente
aqui, na Câ mara Alta do Con gresso Na cional, mas
que se es praiem pela Pra ça dos Três Po deres e che -
guem ao Exe cutivo, para pro gredirmos também nes -
se cam po, criando con dições para ter mos a Na ção
com a qual so nhamos. E faço meus vo tos de fe licida-
des a V. Exª no exer cício do man dato que ora ini cia,
depois de tra zer uma gran de ex periência de fun ções
relevantes exercidas na Ba hia, in clusive go vernando
o Esta do. De sejo que, nes ta Casa, V. Exª pos sa aju -
dar-nos a di lucidar ques tões mo mentosas em nos so
País, mas, de modo par ticular, aju dar-nos a re solver a 
questão re gional brasileira. Mu ito obri gado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe pelo apar te, Se nador Mar co Ma ciel, que mu ito
me hon ra, vis to que V. Exª co nhece mu ito bem a ques -
tão nor destina e fez mu ito pelo Nor deste. Te nho certe-
za de que sua pon deração so bre a ne cessidade de as 
políticas re gionais com porem a po lítica na cional faz
parte tam bém do pen samento do Pre sidente Lula,
que pude ou vir pes soalmente no Pa lácio de Ondina,
em Sal vador, opor tunidade em que o Se nhor Pre si-
dente ex plicitou seu apre ço pelo re torno à po lítica de
planejamento des te País.

Agradeço à Mesa pela com preensão. Vou en-
cerrar o meu dis curso, e é cla ro que vol taremos a este 
assunto com plexo.

O Sr. Anto nio Car los Va ladares (Blo co/PSB –
SE) – Con cede-me V. Exª um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com a to -
lerância da Mesa, con cedo um apar te ao Se nador
Antonio Car los Va ladares, pelo que rido Esta do de
Sergipe, que re presenta tão bem nes ta Casa.

O Sr. Anto nio Car los Va ladares (Bloco/PSB –
SE) – Se nador Cé sar Borges, agradeço a V. Exª essa
deferência. Somo-me aos Se nadores que elogiaram
merecidamente o dis curso de V. Exª, pro fundo, cons -
ciencioso, equilibrado e che io de da dos, o que de-
monstra, in sofismavelmente, a ne cessidade de im-
plantar no nos so Nor deste uma po lítica di ferenciada
de de senvolvimento. Sa bemos que o Nor deste, como
V. Exª acen tuou, é a re gião mais po bre e pro blemáti-
ca, ape sar dos es forços fe itos no pas sado, in clusive
com a cri ação da Su dene – uma idéia mag nânima da -
quele Pre sidente ines quecível, Jus celino Ku bitschek
–, que fun cionou du rante mu itos anos e que foi ex tinta
no ano pas sado, no Go verno Fer nando Hen rique Car-
doso. Mas a sua re inauguração com novo for mato –
tenho certeza ab soluta – aten derá os re clamos não
só dos Go vernadores e Se nadores, como do povo do
Nordeste. Para ter minar a mi nha in tervenção e para
esclarecer me lhor essa ques tão do pro grama Fome
Zero, te nho um do cumento do Mi nistro José Gra zia-
no, que reza, em re sumo: O Fome Zero vai com bater
a fome e ga rantir a se gurança ali mentar e nu tricional,
atacando as ca usas es truturais da po breza. Ora, se o
Ministro está dis posto a en focar a questão do de sem-
prego, da in dustrialização e do for talecimento da agri -
cultura como fa tores in dispensáveis e es senciais do
combate à fome, é ló gico que S. Exª está cu idando de
uma po lítica de de senvolvimento que vai ao en contro
justamente das es truturas hoje res ponsáveis pela po -
breza na nos sa re gião. Esse pro grama sur giu no mo -
mento re almente de ma ior ad versidade do País, com
mais de 50 mi lhões de bra sileiros vi vendo aba ixo da
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linha de po breza. Logo, algo ti nha de ser fe ito do pon -
to de vis ta emer gencial. Evidentemente, a es trutura
do pro grama Fome Zero visa pro porcionar à nossa re -
gião e às re giões mais pobres do nos so País a opor -
tunidade de sa írem da po breza que tan to vem pre judi-
cando os nos sos con terrâneos, ado tando po líticas de
desenvolvimento in dustrial e agrí cola, fo mentando a
educação, cu idando da sa úde e não so mente pro mo-
vendo dis tribuição de ces ta bá sica ou de di nheiro gra -
tuitamente. A po lítica as sistencialista não é alvo do
Governo Lula. Ao con trário, o seu ob jetivo é aca bar
com o as sistencialismo, me diante essa po lítica de de -
senvolvimento que está sen do pro pugnada e que
será le vada a efe ito. São ape nas três me ses de Go-
verno. Não po demos cor rigir uma si tuação se cular em 
tão pou co tem po. Enfa tizo, mais uma vez, mi nha ad -
miração pela for ma como V. Exª se con duziu na tri bu-
na, tra zendo da dos que no vamente acen tuam a ne-
cessidade im periosa de trans formar o Nor deste numa 
região de senvolvida.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de-
ço-lhe o apar te, ilus tre Se nador. Te mos ex pectativa
de que o pro grama Fome Zero vise al cançar as ver da-
deiras ca usas da po breza bra sileira, em es pecial da
nordestina.

Sr. Pre sidente, para en cerrar meu pro nuncia-
mento, sa liento que a ação cons ciente e pla nejada do
Governo Fe deral, em es forço con jugado com os Go -
vernos Esta duais, de verá ser fo calizada, por tanto,
não na ca ridade, em bora re conheça a ur gência de
determinadas si tuações de com bate à mi séria e à
fome, mas na ge ração de oportunidades de de senvol-
vimento. Só as sim po deremos que brar o círculo vi cio-
so da con centração re gional da ren da, do cres cimen-
to de sigual e da trans ferência de ren da dos Esta dos
pobres para os ri cos, com perda da sua ca pacidade
produtiva.

É im portante res saltar nes se mo mento a in for-
mação anun ciada nes ta Casa pelo Mi nistro Gu ido
Mantega, em au diência na Co missão de Assun tos
Econômicos, de que o Go verno in cluirá – es taremos
vigilantes – ações de de senvolvimento po lítico re gio-
nal na for mulação do pró ximo pla no plu rianual.

Aliás, faça-se jus tiça, como já dis se, Sr. Pre si-
dente, pude ou vir do pró prio Pre sidente Lula, em en -
contro na Ba hia, ma nifestação so bre o seu de sejo de
retornar com o pla nejamento es tratégico nas po líticas
de Go verno. Espe ramos que a prá tica con firme a in -
tenção.

Nas mi nhas pri meiras se manas de Se nado, revi
colegas com quem con vivi nos úl timos anos na fun-
ção de Go vernador, a Se nadora Ro seana Sar ney e

os Se nadores Tasso Je reissati, José Ma ranhão, Mão
Santa, Ga ribaldi Alves e João Ca piberibe. Cer tamen-
te to dos acu mulamos uma expertise so bre a ques tão
das de sigualdades re gionais, da ne cessidade po lítica
de de senvolvimento, e nos sa atu ação in tegrada, Srªs
e Srs. Se nadores, será da ma ior va lia para as nos sas
regiões.

Sabemos que os go vernos do Nor deste e do
Norte bra sileiros não precisam de es mola, mas de es -
paço de ar ticulação, que no caso do Nor deste pode
ser a pró pria Su dene, re criada em no vos mo delos,
em no vos mon tes.

Precisamos, en fim, re tomar as ré deas da nos sa
história para de monstrar: pri meiro, que o Nor deste é
econômica e so cialmente viá vel; se gundo, que é pos -
sível, com pou co es forço or ganizado, co locar a re gião
no ca minho do de senvolvimento auto-sus tentável;
por fim, que o povo nor destino é um povo tra balhador,
competente, ar rojado, ca paz de dis sipar, na prática,
qualquer ima gem ne gativa que dele se te nha quando
se con funde a fal ta de opor tunidade com a fal ta de ca -
pacidade.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente, pela to lerância.
Agradeço tam bém aos Srs. Se nadores pe los apar tes
que ilus traram meu pro nunciamento.

Durante o dis curso do Sr. Cé sar Bor-
ges, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário, de ixa
a ca deira da Pre sidência, que é ocu pada
sucessivamente pela Sra. Serys Slhes sa-
renko, Su plente de Se cretário e pelo Sr.
Eduardo Si queira Cam pos, 2º Vice-Pre si-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Os Srs. Se nadores Valdir Ra upp, Valmir Ama -
ral e Ro mero Jucá en viaram dis cursos à Mesa para
serem pu blicados na for ma do dis posto no art. 203 do
Regimento Inter no.

S. Exªs se rão atendidos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre -

sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a ne cessidade de se
realizar uma re forma agrá ria de grande al cance em
nosso País, per mitindo as sentar mi lhares de fa mílias
que não dis põem de ter ras para cul tivar, e as sim pro -
mover a ocu pação or denada e pro dutiva de ex tensas
áreas agri cultáveis, hoje oci osas, pa rece con sensual,
a pon to de não ge rar ma iores po lêmicas. Pelo me nos,
não de veria. Da mes ma for ma, não se dis cute – ou
não se de veria dis cutir – a ur gência na execução da
reforma agrá ria, bas tando lem brar que, na ma ioria
dos pa íses de senvolvidos, a si tuação fun diária foi
equacionada há dé cadas, em al guns ca sos, há mais
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de sé culo. Em ou tras na ções igualmente de senvolvi-
das, não ocor reu, or todoxamente, uma re forma agrá -
ria, mas as po líticas go vernamentais, ao lon go do
tempo, en sejaram uma si tuação de con vívio harmôni-
co e pro dutivo de gran des e pe quenas pro priedades
de ter ra, bem as sim o apro veitamento ra cional de áre -
as an tes oci osas.

Essas pon derações se im põem no mo mento em 
que os atu ais go vernantes, his toricamente com pro-
metidos com a re forma agrá ria e com a in clusão so ci-
al, ques tionam não só a am plitude dos pro gramas an -
teriores, mas tam bém sua eficácia como fa tor de pro -
dução e de pro moção hu mana. E se am bos os as pec-
tos de ixam a de sejar, sal ta à vis ta a pre cariedade da
infra-estrutura nos as sentamentos ofi ciais, cuja popu-
lação pa rece es tar en tregue à pró pria sorte, pas san-
do por todo tipo de pri vacidades.

Diversas pes quisas, Sr. Presidente, têm re tra-
tado essa si tuação dra mática, de monstrando ca bal-
mente a fa lência do mo delo de re forma agrá ria tra -
dici onalmente ado tado. Uma des sas, re alizada pelo
Ministério da Sa úde em con junto com a Uni versida-
de de Bra sília, foi re centemente di vulgada pelo jor -
nal Correio Bra ziliense, re vela que, en tre 139 as-
sentamentos vi sitados, 78 não dis punham de pos tos
de sa úde se quer nas re dondezas.

Os pes quisadores en trevistaram nada me nos
que 3 mil 687 fa mílias e de pararam com si tuações
aflitivas. É o caso de Ma ria Pra xedes da Cruz, de 58
anos, mo radora do Assen tamento Mãe das Con quis-
tas, em Bu ritis, Mi nas. Para ir ao mé dico, ela pre cisa
levantar-se às 4 ho ras da ma drugada. Às 7 ho ras,
chega ao pos to de sa úde, mas a con sulta é mar cada
para três me ses de pois.

“No acam pamento Bu ritis – re lata o Correio
Braziliense – os tra balhadores ru rais re zam para não 
adoecer. Mu itas ve zes, ter um fi lho do ente em casa
significa ter pre juízo na la voura.” Foi o que acon teceu
com o agri cultor Ro sival da Sil va Dias, de 26 anos,
que es tava pres tes a co lher uma sa fra de ar roz, quan -
do seu fi lho de dois anos con traiu pne umonia e pre ci-
sou fi car in ternado por 15 dias. Sem po der ad ministrar
a plan tação, por ca usa da do ença do fi lho, perdeu
todo o ar roz, co mido por um re banho que in vadira a
área de plan tio.

No mes mo as sentamento, o agri cultor José Ra i-
mundo da Sil va e a mu lher, Ala íde Pe reira da Sil va, se 
desesperam. Com sa úde pre cária, o ca sal plan ta ar -
roz, mi lho, cana e man dioca, além de cri ar al gumas
cabeças de gado.“Estou do ente do co ração. Aqui não 
tem aten dimento mé dico. O Go verno me deu ter ra,

mas es queceu de dar in fra-estrutura. É o mes mo que
nada”, de sabafa o agri cultor.

Em ou tro le vantamento – esse, fe ito pelo pró prio
Incra, pelo Ban co do Bra sil e pelo Go verno do Esta do,
no ano pas sado –, cons tata-se a ocor rência de uma
série de ir regularidades, que vão do pa gamento de
ágio para com pra de lo tes à falta de in fra-estrutura. O
relatório, à épo ca, me receu am plo des taque no jor nal
Folha de S.Pa ulo, que ob servou: “São con tabilizados
assentamentos que não sa íram do pa pel, ter renos va -
zios e áre as sem ca sas nem in fra-estrutura bá sica.”

“A fal ta de es trutura nos as sentamentos de
Mato Gros so cri ou si tuações que be iram o ab surdo. O 
assentamento Ena, de Fe liz Na tal, teve 455 fa mílias
‘assentadas’ em 1998. Qu ando a co missão che gou
ao lo cal, só ha via 50. O res tante – acres centa o pe rió-
dico –, sem cré ditos agrícolas e sem in fra-estrutura
de mo radia, sa úde e edu cação, de ixou as suas ter ras
sem que seus no mes fossem sub traídos dos ba lan-
ços da re forma agrá ria.”

Essa si tuação ocor re tam bém no Estado de
Rondônia e pra ticamente em todo o ter ritório na cio-
nal, Sr. Pre sidente. Os 137 pro jetos de as sentamento
em Ron dônia con templam 57 mil fa mílias, cu jas re cla-
mações são se melhantes às de ou tros as sentamen-
tos: ca rência de es tradas, de as sistência mé dica, lo -
calização dis tante dos cen tros ur banos e dos con su-
midores.

Já em me ados do ano pas sado, a si tuação de
precariedade dos as sentamentos se anun ciava com
a des tinação de ape nas 2,7% dos 97 mi lhões de re ais
previstos para a exe cução dos ser viços de in fra-estru-
tura bá sica nes ses pro jetos. O re sultado des se des -
caso pode ser ob servado hoje nas es tradas e por tos
sem ma nutenção, nos pos tos po liciais sem re cursos
para aqui sição de com bustível e nas uni dades de en -
sino que fi caram “no pa pel”.

A Uni versidade de São Pa ulo, que ana lisou as
condições de 4.300 pro jetos no se gundo se mestre do 
ano pas sado, che gou a con clusões idên ticas às dos
demais pes quisadores: o pro grama de re forma agrá -
ria fa lhou de cisivamente na as sistência aos as senta-
mentos, onde a qua lidade de vida é ba ixíssima: apro -
ximadamente 25% das fa mílias com fi lhos em idade
escolar não têm aces so às es colas e, na re gião Nor -
deste, 57% dos as sentamentos não dis põem de água 
de boa qua lidade.

Essa si tuação alar mante le vou Pa trícia Au célio,
uma das co ordenadoras de uma pes quisa re alizada
pela UnB, a de clarar de for ma pe remptória: “Na ver -
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dade, a re forma agrá ria pára na de sapropriação e na
posse da ter ra.”

Esse pa norama, no en tanto, não é ine vitável.
Não tem que ser as sim, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se -
nadores. Em me ados de ja neiro úl timo, a Folha de
S.Paulo pu blicou no tável ar tigo so bre essa ques tão,
assinado por Ru bens Tel lechea Cla usell. Ao destacar
a im portância de pré vio en tendimento en tre o Mi nisté-
rio do De senvolvimento Agrá rio e o da Agri cultura, o
autor sa lienta que “o ter ritório bra sileiro tem con di-
ções di versas para a im plantação de mo derna re for-
ma agrá ria. (...) O su cesso para cada re gião de verá
ser es tudado, mas nem sem pre po derá ser trans feri-
do para ou tras lo calizações.”

Ao co mentar as am plas pos sibilidades de se re -
alizar uma boa re forma agrá ria em nos so País, o ar ti-
culista de fende, na re alidade, uma nova pos tura para
todo o se tor agrí cola. “Nos sa agri cultura, em seu con -
junto – diz –, ne cessita de re forma agrá ria tec nológi-
ca, em mu itos de seus as pectos: conservação dos so -
los, fer tilizantes, me lhores se mentes, equipamento,
formação e ma nutenção de pas tagens, ma nejo dos
rebanhos e processamento dos pro dutos, en tre ou-
tros.”

Ele an tevê, a par tir daí, uma nova era na agro -
pecuária brasileira, com o apro veitamento ra cional
dos 50 mi lhões de hec tares de ter ras agricultáveis,
disponíveis de ime diato. “Mas de vemos con vir que
não será com a dis tribuição pri mária de terras, es cri-
turadas na pos se para as sentamentos, que fa remos o 
que o Bra sil ne cessita para co operar no com bate à
fome na eco nomia mun dial”, pon tifica, para en fatizar
a im portância de tre inamento do pes soal, pla neja-
mento na im plantação das agro vilas e in vestimento
em in fra-estrutura, in cluindo ele tricidade, sa neamen-
to, ir rigação, conservação de so los e be neficiamento
da pro dução, en tre ou tros fa tores.

O Go verno do Pre sidente Lula tem en frentado
algumas di ficuldades com os tra balhadores sem-ter -
ra, e é pos sível que as co branças pela di namização
dos pro jetos de re forma agrá ria ve nham a se acir rar
no mês de abril, quan do se rão re verenciadas as ví ti-
mas do mas sacre de Eldo rado de Ca rajás, ocor rido
há sete anos. O des contentamento é pre ocupante, di -
ante da ba ixa meta de as sentamentos para este ano
– ape nas 5.500 fa mílias –, ad mitida até pelo pró prio
Governo.

De ou tra pers pectiva, as au toridades fe derais,
na im possibilidade de am pliar esse nú mero, pa recem
empenhadas em ado tar um novo mo delo de re forma
agrária, anun ciando até mes mo a ex tinção de al guns
assentamentos já exis tentes. Uma das es tratégias da

União, di vulgada pelo Mi nistro do De senvolvimento
Agrário, Mi guel Rossetto, será a con centração es pa-
cial, evi tando-se a pulverização dos as sentamentos,
como ocor re hoje, sem in tegração com os cen tros de
consumo, de pro dução e de as sistência téc nica. Não
se pode ig norar tam bém, como um fato al vissareiro, a
inclusão do Pla no Na cional de Re forma Agrá ria no
Plano Plu rianual, que de verá ser exe cutado no pe río-
do de 2004 a 2007. 

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a agro pe-
cuária e a agro indústria são dois po derosos ins tru-
mentos de que po deremos dis por, nos pró ximos
anos, para ma tar a fome de mi lhões de bra sileiros,
para cri ar em prego e ge rar ren da. Além dis so, es ses
setores re presentam uma opor tunidade ím par para
que o Bra sil am plie sua par ticipação no mer cado in -
ternacional, hoje res trita a 1%. 

Uma re forma agrá ria que não se li mite à de sa-
propriação e à dis tribuição das ter ras, con templando
planejamento, in vestimento em in fra-estrutura e as-
sistência téc nica, é im prescindível para que al cance-
mos no vas me tas. Até lá, en tretanto, te mos uma ou tra
tarefa, a ser re alizada de for ma con comitante, que é
mudar o pa norama dos as sentamentos já exis tentes.
Assim, ape lo às au toridades fe derais para que, sem
descurar do lon go pra zo, não aban donem es ses po -
bres bra sileiros cu jas qui meras se es vaneceram na
pobreza dos as sentamentos, na pre cariedade dos
serviços bá sicos, no abandono do Po der Pú blico.

Muito obri gado.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, ve nho hoje a esta
tribuna para so licitar ao Go verno Fe deral uma ação
permanente do Mi nistério da Sa úde no con trole da
hepatite por ví rus tipo A, prin cipalmente nas áre as
mais ca rentes do País.

Na opi nião das au toridades sa nitárias na ciona-
is, a he patite A é con siderada uma das for mas mais
brandas da do ença. To davia, a con taminação em ida -
de adul ta tor na o qua dro in feccioso bas tante gra ve.

A va cina con tra a he patite A foi ob tida a par tir do
vírus ina tivo. É considerada bas tante efi caz e não tem 
quaisquer con tra-indicações de ma ior gra vidade. Os
efeitos co laterais são con siderados ra ros e se cundá-
rios. O pa ciente tem ape nas uma pe quena dor, uma
vermelhidão e dis creto in chaço no lo cal da pi cada, e
praticamente mais nada. Em ca sos mu ito pou cos fre -
qüentes, po dem ocor rer fe bre, dor de ca beça, ar repi-
os, do res nos músculos e nas ar ticulações, di arréia
ou ur ticária, que são efe itos ain da mais ra ros.

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu arta-feira  26 04749MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL400 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL400     



A re comendação mé dica apon ta que a va cina
contra a he patite por ví rus tipo A deve ser to mada em
duas do ses, de vendo apli car-se o re forço após um
período de seis a doze me ses, contado a par tir da pri -
meira dose. Entre tanto, al guns sa nitaristas não
acham ne cessária uma se gunda dose e ale gam que
apenas a pri meira já ga rante 82% de pro teção.

É im portante res saltar que a va cina con tra a he -
patite A só foi li cenciada em 1992, e ain da não é pos -
sível precisar a du ração do seu tem po de imu nidade.
Apesar de tudo, es tudos clí nicos e acom panhamento
de cri anças e adul tos têm de monstrando que a fa ixa
de de fesa es tende-se até dez anos.

Convém es clarecer que, em nos so País, as for -
mas mais co muns de trans missão da do ença são o
contato com fe zes e a in gestão de água e ali mentos
contaminados. Isso re vela cla ramente que a ocor rên-
cia de he patite A no Bra sil tem uma li gação di reta com 
as con dições de hi giene da po pulação, com o sub de-
senvolvimento, com a fal ta de in formação so bre a gra -
vidade des sa do ença in fecciosa, e com a au sência de 
ações efe tivas do Estado, no sentido de ad ministrar
melhor os in vestimentos e pro jetos que têm como ob -
jetivo me lhorar a in fra-estrutura das pe riferias ur ba-
nas do País. 

Como po demos ve rificar, a he patite do tipo A é
basicamente uma do ença do Ter ceiro Mun do, da de -
sinformação, do des caso e da fal ta de von tade po líti-
ca da par te das au toridades sa nitárias na cionais em
combatê-la. Por isso mes mo, com de terminação do
Estado, com ho nestidade e com von tade po lítica, po -
deremos, com cri atividade, com cons ciência so cial e
sem gran des des pesas pú blicas, ado tar me didas efi-
cazes para o con trole des sa do ença.

Em que pe sem os fortes in dicadores de or dem
social so bre a pre sença per sistente do ví rus tipo A em 
nossa so ciedade, a contaminação por essa for ma de
hepatite tem ou tras ca usas me nos cho cantes do que
a mi séria. Vale lem brar que a con taminação ou trans -
missão pode dar-se tam bém por ma nipulação dentá-
ria, pela prá tica de ta tuagens, ou pela uti lização de
seringas não de vidamente es terilizadas.

Antes de es gotar es sas con siderações so bre as
características da he patite tipo A, suas pos sibilidades
de con taminação, seu ris co de epi demia e dis semina-
ção, sua trans missão, sua gra vidade, for mas de tra ta-
mento e suas con seqüências, con vém lem brar que a
hepatite tipo A está mais do que pre sente, e de for ma
importante, em todo o con tinente la tino-americano.

Essa do ença in fecciosa, ca usada por um ví rus,
tem a ca pacidade de afe tar di retamente o fí gado dos
portadores, pro duzir a sua in flamação, des truir a sua

função e pro vocar a morte, se pro vidências mé dicas
não fo rem to madas a tem po.

O cha mado Ví rus da He patite A (VHA) está dis -
seminado por todo o mun do, e to dos os anos são de -
tectados mais de dois mi lhões de no vos ca sos, so bre-
tudo nas re giões mais atra sadas e subdesenvolvidas
do pla neta. To davia, na opi nião dos pes quisadores
em me dicina sa nitária, as no vas ocor rências são bem 
mais alar mantes e po dem ser até dez ve zes ma iores
do que os re gistros di vulgados por algumas or ganiza-
ções de sa úde pú blica.

Aliás, no ma peamento mun dial re alizado re cen-
temente por or ganizações in ternacionais de vidamen-
te cre denciadas, como já fi zemos re ferência, a Amé ri-
ca La tina apa rece clas sificada como zona de alta en -
demicidade, o que re vela cla ramente a ne cessidade
urgente de mu dança ra dical em nos sas ver gonhosas
estruturas eco nômicas, so ciais e de ren da.

Segundo a So ciedade Bra sileira de Imu niza-
ções (SBI), com a ur banização ace lerada do País,
ocorrida com mais in tensidade nos úl timos trin ta
anos, a he patite A foi pou co a pou co de ixando de ser
uma en fermidade in fantil e passou a ser uma do ença
também de adul tos.

Para con trolar sua dis seminação, en tre inúme-
ras me didas que pre cisam ser tomadas sem mais de -
longas, se ria re comendável: me lhorar de ime diato as
condições hi giênicas do País; man ter o bom fun ciona-
mento do es gotamento sa nitário, so bretudo nas áre -
as ur banas; construir no vas re des de es gotos; ga ran-
tir um efi ciente tra tamento da água; or ganizar e tor nar
rotina am pla va cinação nas re giões con sideradas de
risco, prin cipalmente no pe ríodo das ocor rências de
enchentes, como es tamos as sistindo nes te mo mento;
promover efi cientes campanhas edu cativas jun to às
camadas mais po bres, en sinando-as a ma nusear cor -
retamente os ali mentos, dar me lhor tra tamento e des -
tinação ao lixo, man ter sem pre lim pos os seus es pa-
ços re sidenciais; e man ter uma fis calização sa nitária
permanente so bre os possíveis fo cos que são pro píci-
os para de sencadear um pos sível surto da do ença.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a mí dia
nacional aca ba de di vulgar que o Pre sidente da Re -
pública, Luiz Iná cio Lula da Sil va, au torizou a des tina-
ção de re cursos im portantes para a área so cial. Tra -
ta-se de in vestimentos sig nificativos em sa úde pú bli-
ca, as sistência so cial e sa neamento bá sico. Gos taria
de di zer que a ini ciativa do Pre sidente da Re pública é
das mais lou váveis e pro videnciais. Com toda cer te-
za, tal me dida tem como ob jetivo fun damental do tar o
País de me lhor in fra-estrutura e so correr as po pula-
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ções mais hu mildes, que vi vem em si tuações de plorá-
veis.

Segundo fon tes cre denciadas da área go verna-
mental de sa úde, o Pro grama Sa úde da Fa mília
(PSF) re ceberá 363 mi lhões de re ais a mais do que
no ano pas sado. Prosseguindo, o Go verno as segura
que se rão con tratados mais 40 mil agen tes co munitá-
rios; 4,6 mil en fermeiros; 4 mil mé dicos; 4 mil au xilia-
res de en fermagem; 3 mil den tistas e 3 mil au xiliares
de con sultório den tário. O Go verno pro mete igual-
mente que, ao lon go des te ano, 100 mu nicípios bra si-
leiros com mais de 100 mil ha bitantes re ceberão 60
milhões de re ais para alu gar imó veis, re formar e ad -
quirir equi pamentos ou ve ículos para o PSF. Se gundo
as mes mas fon tes, o in vestimento no Piso de Aten ção
Básica (PAB) pas sará de 10,5 re ais para 12 re ais por
habitante. Ain da se gundo o Go verno, esse acrés cimo
representará um au mento de 152 mi lhões de re ais,
que se rão im portantes para re forçar a com pra de re -
médios e ga rantir um me lhor de sempenho na pre ven-
ção de do enças.

Para os mu nicípios ins critos no Pro grama Fome
Zero, o Pre sidente anun cia re cursos da or dem de 32
milhões de re ais para a com pra de re médios de far -
mácia bá sica, como an tibióticos, an titérmicos e anal -
gésicos.

Ainda com re lação aos mu nicípios com mais de
100 mil ha bitantes, o Go verno pro mete a des tinação
de 193 mi lhões de re ais para mon tar 800 equi pes de
resgate mé dico. Com es ses re cursos, se rão com pra-
dos 800 ve ículos, con tratados 800 au xiliares de en fer-
magem, 150 mé dicos e 150 en fermeiros. Para o Mi -
nistério da Sa úde, esse in vestimento tem como meta
melhorar a aten ção pré-hos pitalar e aper feiçoar o res -
gate mé dico.

Finalmente, o Go verno afir ma que ga ran tirá aos
Municípios que es peram ver bas atra sadas do cha ma-
do Pro jeto Alvo rada, que tem como ob jetivo a cons -
trução de re des de sa neamento bá sico em ní vel na ci-
onal, re cursos da or dem de 598 mi lhões de re ais para
a fi nalização, no pra zo de seis me ses, das obras que
estão pendentes.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, não po -
deria ter minar este pro nunciamento sem an tes pa ra-
benizar o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va e o Mi -
nistro da Sa úde, Dr. Hum berto Cos ta, que aca bam de
anunciar o pri meiro pla no de in vestimentos em fa vor
do se tor sa úde. Além de tudo, a oca sião não po deria
ter sido me lhor, por que o anún cio desses in vestimen-
tos foi fe ito di ante de uma pla téia de cer ca de 2 mil di -
rigentes mu nicipais que par ticiparam, aqui em Bra sí-
lia, da VI Mar cha de Prefeitos a Bra sília.

Assim, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
acreditamos que a cor reta apli cação des ses re cursos
em mu ito con tribuirá, em mé dio prazo, para me lhorar
as con dições sa nitárias do nos so País e im pedir que
doenças como a he patite do tipo A con tinuem a in fec-
tar mi lhares de bra sileiros.

Era o que ti nha a di zer.
Muito obri gado.
O Sr. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre si-

dente, Srªs e Srs. Se nadores, ainda a pro pósito do ex -
celente de sempenho do Mi nistério da Edu cação, du ran-
te os go vernos do Pre sidente Fer nando Hen rique Car -
doso, a que se re fere a pu blicação da sé rie Política e
Resultados 1995-2002, cum pre-nos, des ta fe ita, te cer
algumas bre ves con siderações so bre “A Re for ma da
Educação Pro fissional”, con duzida, com in tegral êxi to,
pelo atu ante Mi nistro Pa ulo Re nato Sou za.

O sis tema de en sino téc nico pro fissional, que
era pra ticado em nos so País, ins pirava-se no mo delo
europeu de uni versalização, de senvolvido du rante a
expansão eco nômica ob servada logo após a Se gun-
da Re volução Indus trial, e pre via a ma nutenção de
um mes mo pa drão tecnológico por lon go pe ríodo.

No en tanto, a par tir de me ados dos anos oi ten-
ta, uma nova re volução da tec nologia in dustrial mu da-
va, por in teiro, aque la con cepção. Produtos e pro ces-
sos de fa bricação tor navam-se ob soletos em pou co
tempo, de terminando al terações ra dicais das de man-
das so bre o se tor edu cacional, es pecialmente quan to
à for mação de pro fissionais.

Impunha-se, en tão, ge rar con dições de edu ca-
ção per manente, ali ada a uma cons tante adap tação à 
acelerada evo lução tec nológica. Assim, era es sencial
para a so ciedade e para o cres cimento pes soal de
cada um a uni versalização do acesso aos sis temas
de en sino bá sico, in corporada à po lítica edu cacional
a par tir de 1995.

Com a Lei de Di retrizes e Ba ses da Educação,
de 20 de de zembro de 1996, e o De creto 2.208, de 17
de abril de 1997, que dis pôs so bre a re forma da edu -
cação pro fissional, as es truturas edu cacionais pas sa-
ram a vi abilizar, ao lado da uni versalização do en sino
médio, “a exis tência de um am plo e di versificado sis -
tema de edu cação pro fissional pós-mé dio fle xível e
aberto a to dos”.

Para a im plantação da re forma, o Mi nistério da
Educação ob teve o apo io do Ban co Inte ramericano
de De senvolvimento (BID) ao Pro grama de Expan são
da Edu cação Pro fissional (PROEP), des tinado à ex -
pansão e mo dernização do sis tema, com o apor te de
recursos para as es colas fe derais e es taduais, além
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das es colas co munitárias, a fim de con tribuir para a
adaptação aos no vos prin cípios.

Dessa for ma, o PROEP de veria de senvolver
ações in tegradas de educação para o tra balho, a ciên-
cia e a tec nologia, com o fim de im plantar o novo mo-
delo de edu cação pro fissional, com patibilizando a de fi-
nição de cur sos com as de mandas do uni verso do tra-
balho e com as exi gências da tec nologia atu alizada.

Para isso, ne cessitava-se es tabelecer a me lho-
ria dos as pectos téc nico-pedagógicos, a ade quação
e atu alização dos cur rículos, a ca pacitação de re cur-
sos hu manos e a ofer ta de va gas, tudo de acor do com 
as re quisições do mer cado de tra balho.

É im portante as sinalar, nes te pon to, que o Cen so
da Edu cação Pro fissional, de 1999, con firmou a exis-
tência de cer ca de 700 mil alu nos nos cur sos téc nicos
de ní vel mé dio. Le vando-se em con ta o pra zo de dois
anos, cor respondentes à du ração mé dia des ses cur-
sos, no tou-se que as 360 mil va gas cri adas nes se ní vel
de en sino, à con ta de in vestimentos do PROEP, cor-
respondiam a du plicar as opor tunidades de en sino téc-
nico.

Portanto, jul ga o Mi nistério da Edu cação que o
PROEP ofe receu efi caz contribuição à ca usa da eqüi -
dade, porquanto ge rou a opor tunidade de se re aliza-
rem cur sos de pe quena du ração, qua lificando para o
mercado de tra balho a po pulação de ori gem mais mo -
desta. Com isso, pri vilegiaram-se a eficiência e a
eqüidade, que cons tituem as mais for tes preocupa-
ções dos sis temas de fi nanciamento do en sino mé dio.

Merece-nos re gistro, ain da, a pre visão de que o
PROEP de verá con tar com um sis tema de acom pa-
nhamento de egres sos, por par te das es colas téc ni-
cas. Os gestores da edu cação pro fissional de verão
possuir am plo co nhecimento do mer cado para evi tar
que se for mem aque les que não en contrarão em pre-
go na pro fissão es colhida. Daí, exi gir-se, igual mente,
o acom panhamento dos alu nos, após a for matura.

A pro pósito, o Ser viço Na cional de Apren dizagem
Industrial (SENAI), em par ceria com o Mi nistério da
Educação, es tabeleceu um mo delo de ava liação de
egressos, con tando com a par ticipação de dez dos
seus De partamentos Re gionais. Os re sultados cor res-
pondentes a 2001 in dicaram a in serção de 82%
dos téc nicos de ní vel mé dio no mercado. Des ses, 30%
registraram au mento de ren da e 76% de monstraram
um bom ní vel de sa tisfação com o cur so re alizado.

Por fim, o do cumento em aná lise re gistra “um
salto de di mensões quân ticas no en sino téc nico,
como pro duto da re forma e do ad vento do PROEP”.
Contudo, é mu ito ele vada a pro porção dos que es tão
ingressando no mer cado de tra balho sem for mação

profissional, o que exi girá a cri ação de um mo delo
para a pro fissionalização no ní vel pós-médio.

Conclusivamente, jul ga o Mi nistério que, no se -
tor, ain da exis tem gran des di ficuldades e nu merosos
impasses. Mas, em con trapartida, a re forma foi um
passo im por tante, por quanto a edu cação técnica de i-
xou de ser par te de um pro blema, para ser par te de
sua so lução, no fu turo pró ximo.

Era o que tí nhamos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-

pos) – Nada mais ha vendo a tra tar, a Pre sidência vai
encerrar os tra balhos, lem brando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da pró xima ses são de libera-
tiva or dinária, a re alizar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30
minutos, a se guinte:

ORDEM DO DIA

Item: 1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 2002

(Em re gime de ur gência, nos ter mos do Re queri-
mento nº 128, de 2003 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câ mara nº 93, de 2002 (nº
4.649/98, na Casa de ori gem), que dispõe so bre o
acesso pú blico aos da dos e in formações existentes
nos ór gãos e en tidades in tegrantes do SISNAMA.

(Dependendo de pa recer da Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania)

Item: 2

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 38, DE 1999

(Vo tação No minal)

Votação, em pri meiro tur no, da Pro posta de
Emenda à Cons tituição nº 38, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Mo zarildo Ca valcanti, que
altera os ar tigos 52, 225 e 231 da Cons tituição Fe deral
(regras para de marcação de ter ras in dígenas), ten do

Parecer sob nº 317, de 2002, da Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, Re lator: Se nador
Amir Lan do, fa vorável, com as Emen das 1 a 4-CCJ,
que apre senta.

Item: 3

MENSAGEM Nº 182, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 182, de 2002 (nº 485/2002, na
origem), pela qual o Pre sidente da Re pública sub-
mete à apre ciação do Se nado a es colha do Se nhor
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George Ney de Sou za Fer nandes, Mi nistro de Se-
gunda Clas se da Car reira de Di plomata do Qu adro
Permanente do Mi nistério das Re lações Exte riores,
para exer cer o car go de Emba ixador do Bra sil jun to
à Re pública do Zim bábue.

Item: 4

MENSAGEM Nº 299, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 299, de 2002 (nº 923/2002, na
origem), pela qual o Pre sidente da Re pública sub-
mete à apre ciação do Se nado a es colha do Se nhor
Antonino Lis boa Mena Gon çalves, Ministro de Pri-
meira Clas se da Car reira de Di plomata do Qu adro
Permanente do Mi nistério das Re lações Exte riores,
para exer cer o car go de Emba ixador do Bra sil jun to
à Re pública da Bo lívia.

Item: 5

MENSAGEM Nº 301, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 301, de 2002 (nº 925/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre sidente da Re pública sub mete à
apreciação do Se nado a es colha do Se nhor Kywal de
Oliveira, Mi nistro de Se gunda Clas se da Car reira de
Diplomata do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exte riores, para exer cer o car go de Emba i-
xador do Bra sil jun to à Re pública De mocrática de Ti -
mor-Leste.

Item: 6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2001

Segunda ses são de dis cussão, em se gundo tur -
no, da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 21, de
2001, ten do como pri meiro sig natário o Se nador
Antônio Car los Va ladares, que altera a re dação do ar -
tigo 6º da Cons tituição Fe deral (acrescenta aos di rei-
tos so ciais, a ali mentação), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 783, de 2002, da Co -
missão de Constituição, Jus tiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Se bastião Ro cha.

Item: 7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 1, DE 2001

Primeira ses são de dis cussão, em se gundo tur -
no, do Subs titutivo à Pro posta de Emen da à Cons titui-

ção nº 1, de 2001, ten do como pri meiro sig natário o
Senador Ro berto Sa turnino, que determina a fi xação
de li mites para gas tos com a pu blicidade de obras go -
vernamentais, ten do

Parecer sob nº 609, de 2002, da Co missão de
Constituição, Justiça e Ci dadania, Re lator: Se nador José 
Agripino, ofe recendo a re dação para o se gundo tur no.

Item: 8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 22, DE 1999

Segunda ses são de dis cussão, em pri meiro tur -
no, da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 22, de
1999, ten do como pri meiro sig natário o Se nador Pe -
dro Si mon , que dá nova re dação ao in ciso LXXVI do
art. 5º da Cons tituição Fe deral (gratuidade para o re -
gistro e pri meira emis são de certidão de nas cimento,
casamento e óbi to), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 161, de 2002, da Co -
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania, Re lator:
Senador Iris Re zende.

Item: 9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 36, DE 1999

(Incluída em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 26, de 2001) 

Segunda ses são de dis cussão, em pri meiro tur -
no, da Pro posta de Emen da à Cons tituição nº 36, de
1999, ten do como pri meiro sig natário o Se nador Ma -
guito Vi lela, que dispõe so bre a in corporação e a
transferência das atri buições dos Tri bunais e Con se-
lhos de Con tas dos Mu nicípios aos Tri bunais de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Parecer con trário, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania, Re lator
ad hoc: Se nador Luiz Pontes, com abs tenção e voto
vencido, em se parado, do Se nador José Fogaça.

Item: 10

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 219, DE 1997

Discussão, em turno úni co, da Re dação Fi nal
(apresentada como con clusão do Pa recer nº 139, de
2003, da Co missão Di retora, Re lator: Se nador Ro-
meu Tuma) do Pro jeto de Lei do Se nado nº 219, de
1997, de ini ciativa da Co missão Tem porária do “El
Niño”, que altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, que de fine os cri mes de res ponsabilidade e re -
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gula o res pectivo pro cesso de jul gamento, e o De cre-
to-Lei nº 201, de 27 de fe vereiro de 1967, que dis põe
sobre a res ponsabilidade dos pre feitos e ve readores,
e dá ou tras pro vidências.

Item: 11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 66, DE 2000

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Lei da
Câmara nº 66, de 2000 (nº 4.132/93, na Casa de ori -
gem), que dispõe so bre a res ponsabilidade téc nica
por cur sos li vres de lu tas, na tação e gi nástica, tendo

Parecer sob nº 1.276, de 2002, da Co missão de
Assuntos So ciais, Re lator: Se nador Ju vêncio da Fon -
seca, fa vorável, com a Emen da nº 1-CAS, que apre -
senta, com vo tos contrários da Se nadora Emí lia Fer -
nandes, do Se nador Tião Vi ana e de claração de voto
do Se nador Ge raldo Cân dido.

Item: 12

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 31, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 22, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Projeto de Lei do
Senado nº 31, de 1999, de au toria do Se nador José
Roberto Arru da, que cria o Con selho Fe deral e os
Conselhos Re gionais de Le iloeiros Oficiais, dis põe
sobre a re gulamentação da pro fissão de Le iloeiro Pú -
blico Ofi cial e dá ou tras pro vidências, tendo

Pareceres sob nºs 758, de 1999 e 932, de 2000,
da Co missão de Assuntos So ciais, Re lator: Se nador
Djalma Bes sa, 1º pro nunciamento: (so bre o Pro jeto),
favorável, nos ter mos da Emenda nº 1-CAS (Subs tituti-
vo), que ofe rece; 2º pro nunciamento: (so bre as Emen -
das nºs 2 a 25, de Ple nário), fa vorável às de nºs 2, 3, 8,
9, 14, 16, 17, 19, 21 e 23, e pela re jeição das de mais.

Item 13

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2001

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto de Re so-
lução nº 5, de 2001 (apre sentado pela Co missão de
Relações Exte riores e De fesa Na cional, como con clu-
são de seu Pa recer nº 27, de 2001, Re lator: Se nador
Artur da Tá vola), que institui o Gru po Par lamentar Ca -
nadá-Brasil e dá ou tras pro vidências.

Item: 14

PARECER Nº 138, DE 2003

Discussão, em tur no úni co, do Pa recer nº 138,
de 2003, da Co missão de Edu cação, Re lator: Se na-

dor José Jor ge, con cluindo fa voravelmente à Indi ca-
ção nº 4, de 2002, que sugere que seja ob jeto de es -
tudo pela Co missão de Edu cação do Se nado Fe deral
a cri ação da universidade fe deral na re gião do Vale do 
Cariri, no Esta do do Ce ará.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Está en cerrada a ses são.

(Levanta-se a Ses são às 18 ho ras e 47
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA DE 24-3-2003,
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, PUBLICA-SE NA PRESENTE
EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Eu rípedes Ca margo) –
Concedo a pa lavra ao Se nador Alo izio Mercadante.

S. Exª dis põe de vin te mi nutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP. Pro nuncia o se guinte dis curso.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, eu gos taria, em pri meiro lu gar,
de re gistrar des ta tri buna o mo mento his tórico que vi -
vemos hoje du rante a vi sita do Pre sidente Luiz Iná cio
Lula da Sil va à fa brica da Volk swagen, que co memora
50 anos de sua ins talação no Bra sil. Hou ve um ato pú -
blico com mais de 20 mil tra balhadores – a plan ta da
Anchieta tem cer ca de 16 mil tra balhadores. Foi lan -
çado hoje um novo ve ículo, To tal Flex, no qual o con -
sumidor pode usar ga solina ou ál cool eta nol como
considerar con veniente. Qu ando ele che ga à bom ba,
põe só a ga solina ou só o ál cool ou uma par te de ga -
solina e ou tra de ál cool, como pre ferir.

Esse ve ículo, o pri meiro Gol, do ado ao Pro gra-
ma Fome Zero – a fá brica doou a esse pro grama,
também, dois ca minhões pe sados –, abre um ca mi-
nho pro missor para a ca deia pro dutiva do ál cool e do
açúcar. Abre, so bretudo, um ca minho pro missor para
o con sumidor, que, como pro prietário de car ro com
essa nova tec nologia, vai re gulamentar a pro dução
de ál cool e es tabelecer a po lítica de pre ços. Qu ando a 
Petrobras, even tualmente, abu sar na re marcação do
preço da ga solina, ele usa rá o ál cool; se os usi neiros
abusarem no pre ço do ál cool, ele usa rá ga solina.
Dessa for ma, o con sumidor fis calizará, per manente-
mente, a po lítica de pre ços em fun ção da al ternativa
de con sumo que tem.

Há hoje, na in dústria do ál cool e do açú car, 450
mil tra balhadores na ca deia pro dutiva, que será for ta-
lecida com a en trada no mer cado des sa nova fro ta de
automóveis. Te nho ab soluta se gurança de que essa

04754 Qu arta-feira  26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003    405ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     405ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



tecnologia será mu ito pro missora, pois não ape nas
gera em prego na ca deia pro dutiva, como também
aproveita uma ener gia re novável, o eta nol. Além dis -
so, aju da a com bater a po luição nos gran des cen tros
urbanos.

Quero pa rabenizar a Volk swagen por essa data
e por esse lan çamento. Esta vam presentes a esse ato 
os três Se nadores de São Pa ulo, o Go vernador do
Estado e o Pre sidente da Re pública.

Desde o fi nal dos anos 70 acom panho a ca tego-
ria dos me talúrgicos. Estou acos tumado a fa zer a
“porta de fá brica”, como cha mamos o ato de, às cin co
horas da ma nhã, con versar com os tra balhadores e
fazer uma aná lise de con juntura. Sen ti-me mu ito hon -
rado hoje por pre senciar esse ato. Pen so que foi um
dia me morável para a his tória da in dústria.

Quero lem brar que o gran de sal to na in dustriali-
zação do Brasil, no que se re fere à in dústria au tomoti-
va, se deu exa tamente no bojo do Pla no de Me tas, de
1956 a 1961, do Go verno Jus celino Ku bitscheck,
quando o Go verno foi ca paz de ar ticular um tri pé: ca -
pital es trangeiro, ca pital na cional e ca pital es tatal. O
capital na cional ia aon de pu desse, ou aon de ti vesse
interesse, e o ca pital es tatal su pria as ne cessidades
onde o ca pital es trangeiro não ti nha in teresse e o ca -
pital na cional não ti nha con dições.

Foi as sim que o na cional de senvolvimentismo
conseguiu ar ticular esse tri pé, que, no pla no de me -
tas, se trans formou num gran de pa cote de in vesti-
mentos, dan do um gran de sal to de qua lidade no pro -
cesso de in dustrialização. Cres cemos a ta xas acele-
radas – a in dústria da cons trução ci vil, pu xada por
Brasília, a in dústria au tomotiva, a in dústria de ma teri-
al elé trico – e foi um mo mento me morável na re lação
entre mercado e pla nejamento es tratégico.

Devemos tra zer no vamente esse de bate à tri bu-
na, por que é in crível como o pen samento úni co con -
taminou o de bate, a re flexão e as dis cussões econô-
micas em nosso País. Pa rece que a vi são de que o
mercado, por si só, é auto-su ficiente e re gula a eco no-
mia to mou con ta de toda a dis cussão das po líticas pú -
blicas. Se olharmos para a nos sa his tória eco nômica,
verificaremos que, nos anos 90, a taxa de cres cimen-
to do PIB era me tade do que cha mávamos de dé cada
perdida dos anos 80 e mu ito aquém do que foi a taxa
histórica de cres cimento no pós-guer ra, em torno de
7% ao ano, e a in dústria cres cendo a 9%.

Quando fui à fá brica da Volk swagen, 50 anos
depois, per cebi a im portância que teve aque le sal to
da in dustrialização em ala vancar os in vestimentos e
permitir que che gássemos a este mo mento. Não te-
ríamos ca pacidade de ino vação tecnológica nem a

cadeia pro dutiva que está em tor no do se tor au tomoti-
vo. Te oricamente, a in dústria au tomotiva é cha mada
indústria da in dústria, porque, por meio da mon tado-
ra, há o se tor de au topeça quí mica, plás tico, bor ra-
cha, vi dros, en fim, todo o se tor pro dutivo in dustrial. É
a que pos sui mais re lações in tra-industriais e a que
mais en comenda da pró pria in dústria. Atu almente,
assistimos a um salto tec nológico mu ito re levante e
promissor para a in dústria bra sileira.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Alo izio
Mercadante, con cede-me V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – É sem pre um pra zer ouvi-lo, Se nador Mão San -
ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Alo izio
Mercadante, es tamos vi vendo uma gran de co memo-
ração, e o ar tífice de tudo foi Jus celino Ku bitschek de
Oliveira. To dos contamos a história do fus quinha, mas
Juscelino pen sou mu ito gran de, e o lem bro por sua
grande im portância. O povo bra sileiro con fiou mu ito
no com petente Alo izio Mer cadante. O Presidente Lula 
teve suas con quistas. Nin guém é mais afá vel, ge nero-
so, ho nesto, com bons pro pósitos e com vida mais
bela do que Sua Exce lência, mas o povo con fiou na
sua ciên cia e no seu sa ber. Vejo que V. Exª é, como
eu, um ad mirador de Jus celino, e essa fes ta deve-se a 
ele. Vi vemos este momento gra ças a Juscelino, que
fez Bra sília, in teriorizou, mas cri ou lá no Nor deste,
para ter um tri pé, um ór gão de de senvolvimento, a
Sudene. Qu ero apre sentar meu tes temunho de ho-
mem do Nor deste, por que fui pre feito e duas ve zes
Governador do Esta do em di ficuldades. A Su dene
não foi igual à Su dam, de ma neira ne nhuma. Aqui lo
foi mar keting, para di zer que o Go verno era mo raliza-
dor. Qu ero lhe dar esse tes temunho por que co nheço
a Su dene pro fundamente, des de Cel so Fur tado. Te-
nho um ir mão que en trou lá, no pri meiro dia, por con -
curso, o Dr. Pa ulo de Tar so Mo raes Sou to. Então, fi -
quei ven do-o acom panhado da queles técnicos. Como 
Governador do Esta do, no pe ríodo em que go vernei o 
Piauí – seis anos, dez me ses e seis dias –, acre dito
que fui um dos mais fre qüentes. Nes ses seis anos do
meu go verno, du rante cin co anos foi su perintendente
o Ge neral Mil ton Ro drigues, da Pa raíba, um ho mem
austero e cor reto. Então, tudo o que ha via de banda-
lheira na queles pro jetos ele cor rigiu. Qu ero lhe dar o
testemunho: a Su dene não es tava na mes ma si tua-
ção da Su dam, foi um jogo de mar keting para dar o
aspecto mo ralizador. Dou o tes temunho de que, mu i-
tas ve zes, como Go vernador, o em presário veio ao
General dis cutir o pro jeto. Ele can celou uma in finida-
de de pro jetos ini dôneos da Su dene. A Su dene foi um
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sonho do Juscelino, de Cel so Fur tado, ce leiro de téc -
nicos e um gran de de senvolvimento para o Nor deste.
Então, que ro re lembrar que te mos, no Go verno Lula,
de co memorar o re nascer da quele ór gão que fez mu i-
to pelo Nor deste, para que se jam mi nimizadas es sas
desigualdades que tão bem V. Ex.ª co nhece.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – V. Exª tem toda ra zão, Se nador Mão San ta. Qu-
ando lem bramos o pla no de me tas “Cin qüenta anos
em cin co”, dis cutimos um tem po em que o de senvol-
vimento eram as for ças de mer cado, mas era tam-
bém o Esta do que pla nejava além do seu tem po, o
médio e lon go pra zo, pla nejava ações es tratégicas,
projetos es truturantes do de senvolvimento, cu jas
conseqüências es tão aí: Bra sília, a in dústria au to-
motiva que hoje co memora cin qüenta anos, e o sal -
to na in dustrialização pe sada do Bra sil.

É ver dade que no Go ver no Jus celino Ku bits-
check, ao fi nal do pe ríodo, ti vemos um fi nanciamento
inflacionário: as ope rações swaps, a for ma de fi nan-
ciar a in dustrialização ge raram uma ins tabilidade que
deu no PAEG – Pla no de Ação Eco nômica do Go ver-
no de 64, num gol pe mi litar e num lon go pe ríodo de
instabilidade e cri se. Mas isso não pode ocul tar, não
pode di minuir o pa pel fun damental que o pla nejamen-
to es tratégico teve no de senvolvimento des te País. 

Cito o pla no de me tas e V. Ex.ª cita a Su dene
com mu ita pro priedade. Não há pro jeto de de senvolvi-
mento num País de sigual como o nos so, do ponto de
vista re gional, se não hou ver po líticas re gionais para
diminuir as dis tâncias, para po der criar uma iden tida-
de na cional, para cri ar um úni co mer cado de con su-
mo de mas sas e per mitir que o Nor deste – que não é
problema para o Bra sil, é so lução, e que tem suas vo -
cações eco nômicas, sua cul tura, sua po tencialidade
– te nha um ins trumento de pla nejamento es tratégico
capaz de pro mover in vestimentos, ar ticular po líticas,
inclusive em to das as áreas de Go verno.

Precisamos re gionalizar as po líticas pú blicas;
precisamos de ins tituições de de senvolvimento re gio-
nal para cum prir o pa pel que a su dene cum priu histo-
ricamente no Nor deste; pre cisamos de pla nejamento
estratégico. Por isso, à me dida que os in dicadores
macroeconômicos vão me lhorando, o ris co País cai, o 
financiamento ex terno co meça a ser re tomado, os in -
vestimentos ex ternos voltam, o dó lar cede, as re ser-
vas cam biais cres cem, a re lação dí vida/PIB me lhora
e a in flação co meça a re verter e a cair sus tentada-
mente, per mitindo uma que da na taxa de ju ros, este
País pre cisa dis cutir pro jeto de de senvolvimento na ci-
onal, pre cisa dis cutir um pla no plu rianual de in vesti-
mentos. O PPA não pode mais ser ape nas uma proje-

ção es tatística, não pode ser um apên dice da dis cus-
são do Orça mento nes ta Casa.

Temos fe ito o Pla no Plu rianual como o or çamen-
to de um ano mul tiplicado por qua tro. Não. O or ça-
mento anu al deve ser o PPA di vidido por qua tro. O de -
bate so bre quais os gran des pro jetos de in vestimento
no Bra sil, quais as me tas fundamentais para os se to-
res, como en volver a so ciedade e cri ar me canismos
de trans parência e discussão é es sencial para que
possamos dar um sal to de qua lidade.

A vi são ne oliberal con duziu a Amé rica La tina
para a si tuação em que es tamos. Não ape nas no caso
do Bra sil, Sr. Pre sidente. Nos úl timos oito anos, ti ve-
mos a quar ta me nor taxa de cres cimento da eco no-
mia bra sileira em todo o Sé culo XX. A dí vida ex terna
praticamente do brou e a in terna pas sou de R$64 bi -
lhões para R$627 bi lhões. Por quê, com tan to fi nanci-
amento in ternacional e com ju ros ba ixos, o Bra sil pa -
rou de cres cer? So bretudo, Sr. Pre sidente, por que
não hou ve um pro jeto de de senvolvimento com me tas
claras, com ob jetivos es tratégicos, mo bilizando os
instrumentos, fa zendo con vergir.

Discutimos Orça mento no Con gresso Na cional,
pulverizado em pe quenas obras, nos in teresses pa ro-
quiais dos par lamentares, na vi são frag mentada dos
Ministérios. Te mos que dis cutir o Orçamento den tro
de uma vi são global de de senvolvimento, de finindo
que pro jetos es tratégicos vão de sobstruir o ca minho
da pro dução, da ge ração de em prego, da ge ra ção de
renda. O Pla no Plu rianual pre cisa ga nhar for ça, pre ci-
sa ga nhar ener gia, pre cisa ga nhar pri oridade. Pre ci-
samos romper com a vi são, di ria, pe quena de que o
mercado, por si só, re gula a Na ção.

Cito um exem plo di dático de que gos to mu ito, Sr.
Presidente, a fim de de monstrar o que deve ser a re la-
ção de senvolvimento e mer cado. Uma na ção não
pode se cons truir ape nas pela ló gica de ven der e
comprar. Prostituição tem va lor de mer cado; amor não 
tem; li berdade não tem; jus tiça não tem. Não se cons -
trói uma na ção só com a re lação de com pra e ven da.
O mer cado é mu ito efi ciente para re gular o pre ço no
curto pra zo, mas ele é in capaz de re gular os serviços
públicos, ho rizontes, pers pectiva de jus tiça so cial, de
liberdade e de ci dadania, por isso a de mocracia por
meio do de bate e do pla nejamento es tratégico do
Estado cum pre esse pa pel fun damental.

Hoje, para mim, foi uma data mu ito im portante.
Cinqüenta anos de pois, ve mos a he rança do pla neja-
mento es tratégico do pla no de me tas Juscelino Ku-
bitschek. Po demos ver o salto de qua lidade na in dús-
tria au tomotiva com esse mo tor flexível, que usa rá ga -
solina ou ál cool, com to tal li berdade para o con sumi-
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dor, que re volucionará a eco nomia bra sileira, so bretu-
do no se tor de ener gia, e abrirá no vas e pro missoras
perspectivas para o se tor do eta nol, do ál cool e do
açúcar na eco nomia bra sileira. Mas nós não po demos
mais se guir adi ante se não dis cutirmos um pro jeto de
desenvolvimento que co loque o so cial como ele men-
to es truturante do eco nômico, o so cial como a gran de
meta do de senvolvimento eco nômico, o so cial como a 
grande pri oridade das po líticas pú blicas. Emprego e
renda, para po der ge rar uma so ciedade mais fra ter-
na, mais jus ta, mais equi librada, sig nifica apo iar a mi -
cro e a pe quena em presa, apo iar a agri cultura fa mili-
ar, pen sar a po lítica, in dustrial, agrí cola, de ciên cia e
tecnologia, ca paz de fa zer essa mu dança de qua lida-
de no pa drão de de senvolvimento do Bra sil, de cres -
cer ace leradamente, ge rando em prego. É esse o de -
bate que o Pre sidente Lula ofe rece.

Eu vejo a re sistência ide ológica na im prensa
conservadora. É fan tástico! V. Exª men ciona e eu
mencionei o II PND – Pla no Na cional de De senvolvi-
mento. Eu não sei se por má-fé, por ig norância ou por
dificuldade de co municação, a dis cussão é de uma
pobreza, Se nador Ro berto Sa turnino, é de uma me di-
ocridade in telectual, porque o II PND de ixou como he-
rança Tu curuí, Ita ipu, Ferrovia do Aço, Ca rajás, a in -
dústria de me tais não fer rosos. Não po demos sim plifi-
car e di zer: não, esse era um pro jeto da di tadura mi li-
tar. É ver dade o ca ráter au toritário da di tadura mi litar
e o vo luntarismo do II PND, por que o pri meiro pa rá-
grafo do II PND di zia o se guinte: “O Bra sil é uma ilha
de tran qüilidade num mar re volto da eco nomia in ter-
nacional”. E de fendia a vi são do Brasil grande, do Bra -
sil po tência. E isso não per mitiu que o re gime mi litar,
pelo seu au toritarismo e pelo seu vo luntarismo, per -
cebesse a gra vidade da cri se e do cho que do pe tróleo
que se se guiram, es pecialmente a par tir de 1977 e
depois 1979. E hou ve um de sequilíbrio mu ito gran de,
inclusive era con tradição en tre Si mosen, que que ria
uma po lítica ma croeconômica de es tabilização, e
João Pa ulo Reis Ve loso, que que ria pi sar no acelera-
dor para con cluir os pro jetos de in vestimento. E essa
contradição sem pre es teve pre sente. Mas o pró prio
Proálcool, que es tamos dis cutindo hoje, esse novo
motor fle xível, vem des se mo mento.

Então, não po demos ab dicar, em ne nhum mo -
mento, de uma crí tica dura à di tadura, ao re gime, ao
autoritarismo, in clusive ao vo luntarismo do II PND,
que de ixou se qüelas, e à cri se do en dividamento ex -
terno dos anos 80. Mas pre cisamos re cuperar o pla -
nejamento es tratégico que está no pla no de me tas de
Juscelino Ku bitschek. Essa ci dade não es taria aqui e
não se ria o que é se a de mocracia e o pla nejamento

do Esta do bra sileiro não ti vesse um pro jeto de in te-
gração na cional. O planejamento fez com que a in-
dústria da cons trução ci vil pe sada se di rigisse para
Brasília a fim de re alizar essa obra fun damental, im -
pulsionou o cer rado, trou xe o de senvolvimento para o
centro do Bra sil, ge rou no vos em pregos, no vas pos si-
bilidades, pro jetou, portanto, um País mais in tegrado,
a par tir des se gran de so nho de Juscelino Ku bitschek.

Essas são di mensões fundamentais do pla neja-
mento es tratégico, por que uma na ção não se de sen-
volve sem pro jetos gran diosos, sem uma vi são de lon -
go pra zo, sem uma dis cussão en tre Esta do e mer ca-
do, en tre pú blico e pri vado, de ou tra qualidade. Não
podemos ace itar esse re ducionismo ne oliberal que
acha que o mer cado por si só e o Esta do mí nimo tra -
rão o pro gresso, a mo dernidade e o de senvolvimento.
Não trou xeram no passado, Sr. Pre sidente, e não tra -
rão no fu turo. Está aí a Amé rica La tina. Onde está a
Argentina? Ela é hoje uma som bra da na ção que foi
no pas sado; onze anos de ne oliberalismo e ân cora
cambial. A Argen tina vive um co lapso eco nômico. A
Colômbia tem guer ra ci vil. A Ve nezuela tem cri se ins -
titucional. O Pa raguai teve pe dido de impeachment.
Na Bo lívia, caiu todo o seu Mi nistério, re centemente,
com le vante po pular; trin ta e três mor tos e tre zentos
feridos. Que resultado é esse dos anos 90 do ne olibe-
ralismo? O Bra sil, re pito, é o quarto pior cres cimento
econômico de todo o sé culo XX, bas ta olhar a es tatís-
tica eco nômica. Só Ven ceslau Brás, na Pri meira Gu -
erra Mun dial, Was hington Luís, na cri se de 29, e Fer -
nando Col lor de Mel lo con seguiram fa zer o Bra sil
crescer me nos do que cres cemos nes ses oito anos.

Alguma co isa está er rada. Pre cisamos discutir
com fran queza. Pre cisamos re cuperar o pla nejamen-
to es tratégico, o pla no plu rianual, pro jetos es truturan-
tes de de senvolvimento, não com au toritarismo do
passado, nem com vo luntarismo que es teve pre sente,
e, sim, com res trições ma croeconômicas, com pa-
drão de fi nanciamento sus tentável, pre servando a es -
tabilidade eco nômica do País, mas dis cutindo o Bra sil
com gran deza, discutindo o Bra sil para além do nos so
tempo. Pen sando um or çamento com pou cos re cur-
sos que te mos, a fim de ca nalizar para aquilo que é
verdadeiramente es sencial para fa zer o Bra sil cres-
cer, ge rar em prego e pro mover a justiça so cial.

O Sr. Ro berto Sa turnino (Blo co/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro berto Sa turnino (Blo co/PT – RJ) – Se -
nador Alo izio Mer cadante, quero so mente cum pri-
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mentá-lo pelo seu dis curso, pelo seu pro nunciamento
brilhante que está a fa zer, pois está co locando o dedo
no pon to fun damental. Qual o di ferencial do nos so
Governo, do Go verno Lula em re lação aos go vernos
neoliberais que por aí pas saram? É exa tamente este:
o pla nejamento es tratégico, a pre sença da so ciedade
através do Esta do, projetando o que ela de seja em
termos de de senvolvimento eco nômico e so cial. O
que ca racteriza o ne oliberalismo não é uma po lítica ri -
gorosa em ter mos mo netários e fis cais, por que isso
até go vernos so cialistas, por ve zes, em de terminados
momentos, têm que ser ri gorosos em ter mos de po líti-
ca mo netária e fis cal. O que ca racteriza o ne olibera-
lismo é a au sência de pla nejamento es tratégico, é en -
tregar tudo ao mer cado, é eri gir o mer cado em Deus
absoluto que de cide os des tinos da na ção e de uma
população in teira, ao sa bor dos in teresses da queles
que man dam. Quem man da no mer cado? São os que
têm po der aquisitivo, são os gran des grupos, os gran-
des in teresses econômicos. O que di ferencia um go -
verno de de senvolvimento, um go verno de ca racterís-
tica so cial, um go verno que pen sa, em lon go pra zo,
no des tino da na ção é exa tamente o pla nejamento
estratégico. E V. Exª tem sido a fi gura des te Go verno
que mais tem res saltado esse pon to, que é de cisivo,
ele é que nos di ferencia, qua litativamente e pro funda-
mente, dos Go vernos de Col lor para fren te. Eu gos ta-
ria de cum primentar V. Exª e re gistrar com pra zer,
com ale gria, com satisfação a efe méride des sa pro -
dução au tomotiva, au tomobilística, no Bra sil, com a
Volkswagen, cuja im plantação – lem bro-me tão bem
que acho que é jus to que o Bra sil fes teje, e agora com
novas perspectivas alar gadas pela pre sença, pela re-
composição do planejamento es tratégico tão fal to,
nesses úl timos tem pos. Pa rabéns Se nador Alo izio
Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Eu gos taria de con cluir, Sr. Pre sidente, re gis-
trando um mo mento pri vilegiado ao qual pude as sistir
hoje. Meio sé culo de pois, foi lan çada uma nova tec no-
logia que vai per mitir ao consumidor usar ga solina ou
álcool. Isso vai ala vancar toda a ca deia pro dutiva do
álcool e do açú car. São 450 mil tra balhadores. É uma
energia re novável e não po luente que o Bra sil po derá
ofertar ao mundo. So mos o ma ior pro dutor mun dial de 
álcool e açú car, o mais com petitivo e o mais efi ciente.

Foi mu ito emo cionante ver 20 mil tra balhadores
que não se con sideram ape nas as salariados, mas
produtores e consumidores. O mais for te da ma nifes-
tação, hoje, foi a luta dos tra balhadores para tra zer um 

novo mo delo. Tra ta-se de um car ro, in clusive, tec nolo-
gicamente de senvolvido no Bra sil e que vai ser lan ça-
do fu turamente para que seja pro duzido na fá brica da
Volkswagen.

Mais emo cionante ain da foi ver um Pre sidente
da Re pública que saiu do pé da má quina, da fá brica,
da clas se tra balhadora e que sabe que suas ra ízes
são a es sência do seu com promisso, um com promis-
so de de senvolvimento, de pro dução, de em prego, de
justiça so cial. Foi ver um tra balhador que saiu do pé
da má quina e que aos 17 anos de ida de per deu o
dedo de ma drugada, por que seu com panheiro dor -
miu de can saço. Sua Excelência vi veu toda sua vida
mostrando sua car teira de tra balho com as mãos su -
jas de gra xa, de ma cacão, na porta das fá bricas, an -
tes de che gar à vida pú blica. Foi emo cionante ver um
trabalhador, como Lula, que foi Pre sidente de sin dica-
to, que foi uma li derança no mo vimento tra balhista e
operário, voltar como Pre sidente da Re pública à fá bri-
ca acla mado pe las mas sas tra balhadoras, res peitado
e que rido.

Os tra balhadores sa bem que o Go verno pre cisa
de tem po para mu dar, sa bem que este Go verno tem
compromisso com a mu dança e que esta pas sa pelo
crescimento e pelo em prego. Pre cisamos da li berda-
de de mer cado e de sua efi ciência. Esta na ção pre ci-
sa de um pro jeto, de planejamento es tratégico. Falo
de um pla nejamento trans parente, par ticipativo, de-
mocrático, que alo que os re cursos pú blicos do or ça-
mento, as fontes ex tra-orçamentárias como o
BNDES, o Ban co do Bra sil, a Ca ixa Eco nômica Fe de-
ral e os fun dos constitucionais. A Su dene sou be mu ito
bem pen sar, no pas sado, o Nor deste, mas perdeu-se
ao lon go do tem po.

Precisamos de ins trumentos, de planejamen-
to, de co ordenação e de ação para o de senvolvi-
mento re gional. Que se jamos ca pazes, neste ple ná-
rio, de de bater o Bra sil com gran deza, com a mes -
ma gran deza com que um dia Jus celino Ku bitschek
pensou o pla no de me tas, trou xe a in dústria au to-
motiva, cons truiu Bra sília, de senvolveu o se tor de
bens de ca pital e a in dústria pe sada. O Bra sil pre ci-
sa de ho mens pú blicos que en xerguem lon ge, que
pensem a lon go e mé dio pra zo, que sa iam da ma -
croeconomia imediatista do mer cado, que su perem
a vi são de que a agen da pú blica é de terminada pelo 
mercado. Não po demos ace itar a pri vatização da
agenda na cional. A agen da na cional é dos ho mens
que amas saram o bar ro para che gar aqui ele itos
pelo povo, é de quem pas sou pelo cri vo da de mo-
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cracia, dos que con sideram a po breza pri oridade,
assim como a jus tiça so cial e o de senvolvimento
combinado. Por tanto, pre cisamos de uma vi são
contemporânea e mo derna de eco nomia com es ta-
bilidade, aus teridade fis cal, com ri gor or çamentá-
rio, mas com o com promisso de pro duzir, de cres -
cer, de ge rar em prego e qua lidade de vida.

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.

ATA DA 16ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 13 DE MARÇO DE 2003

(Publicada no Diário do Se nado
Federal de 14 de mar ço de 2003)

RETIFICAÇÃO

No Su mário da Ata, à pá gina nº 03349, 1ª co lu-
na, Item 5 da Ordem do Dia, no re sultado da apre cia-
ção da Re dação Fi nal do Pro jeto de De creto Le gislati-
vo nº 3, de 2003, que apro va a Pro gramação Mo netá-
ria para o 1º tri mestre do ano de 2003,

Onde se lê:
Será apre ciada opor tunamente.

Leia-se:
Aprovada. À Câ mara dos De putados.

ATA DA 21ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 20 DE MARÇO DE 2003

(Publicada no Diá rio do Se nado
Federal de 21 de mar ço de 2003)

RETIFICAÇÃO

1) No Su mário da Ata, na pá gina nº 04199, 2ª
coluna,

Onde se lê:

“2.2.5 – Pro jetos re cebidos da Câ mara dos De-
putados

Projeto de Lei da Câ mara nº 6, de 2003 (nº
2.820/2000, na Casa de ori gem), que al tera os arts.
47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de de zembro de 1971
(dispõe so bre a ad ministração e o conselho fis cal das
sociedades co operativas). À Co missão de Assun tos
Econômicos.”

Leia-se:

 “2.2.5 – Pro jetos re cebidos da Câ mara dos De-
putados

Projeto de Lei da Câ mara nº 6, de 2003 (nº
2.820/2000, na Casa de ori gem), que al tera os arts.
47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de de zembro de 1971 
(dispõe so bre a ad ministração e o con selho fis cal
das so ciedades co operativas). À Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania.”
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Ata da 25ª Sessão Deliberativa Ordi nária,
em 26 de março de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sar ney, Edu ardo Si queira Cam pos
e Ro meu Tuma,  e da Srª Lú cia Vâ nia

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

Aelton Freitas – Alber to Sil va – Alme ida Lima – 
Aloizio Mer cadante – Alva ro Dias – Amir Lan do –
Ana Jú lia Ca repa – Ante ro Paes de Bar ros – Anto -
nio Car los Ma galhães – Antô nio Car los Va ladares –
Arthur Vir gílio – Au gusto Bo telho – Cé sar Borges –
Delcidio Ama ral – De mostenes Tor res – Du ciomar
Costa – Edi son Lo bão – Edu ardo Aze redo – Edu ar-
do Si queira Cam pos – Edu ardo Su plicy – Efra im
Morais – Eu rípedes Ca margo – Fer nando Be zerra – 
Flávio Arns – Ga ribaldi Alves Fi lho – Ge raldo Mes -
quita Jú nior – Ger son Ca mata – Gil berto Mes trinho
– Hé lio Cos ta – He ráclito For tes – Ideli Sal vatti – Iris 
de Ara ujo – Jef ferson Pe res – João Alber to Sou za –
João Ba tista Mot ta – João Ca piberibe – João Ri bei-
ro – Jo nas Pi nheiro – Jor ge Bor nhausen – José
Agripino – José Jor ge – José Ma ranhão – José Sar-
ney – Ju vêncio da Fonseca – Le omar Qu intanilha –
Leonel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Otavio – Mag no
Malta – Mão San ta – Mar celo Cri vella – Mar co Ma ci-
el – Mo zarildo Ca valcanti – Ney Su assuna – Osmar
Dias – Pa paléo Paes – Pa trícia Sa boya Go mes –
Paulo Octá vio – Pa ulo Paim – Pe dro Si mon – Ra-
mez Te bet – Re ginaldo Du arte – Re nan Ca lheiros –
Renildo San tana – Ro berto Sa turnino – Ro dolpho
Tou rinho – Ro mero Jucá – Ro meu Tuma – Ro seana
Sarney – Sérgio Ca bral – Sér gio Gu erra – Sér gio
Zambiasi – Serys Slhes sarenko – Sibá Ma chado –
Tas so Je reissati – Te otônio Vi lela Fi lho – Tião Vi ana
– Val dir Ra upp – Val mir Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – A lis ta de pre sença acu sa o com parecimento
de 79 Srs. Se nadores. Ha vendo nú mero re gimental,
declaro aber ta a ses são.

Sob a pro teção de Deus, ini ciamos os nos sos
trabalhos.

O Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma, pro -
cederá à le itura do Expe diente.

É lido o se guinte:

EXPEDIENTE

PARECER Nº 155, DE 2003
(Comissão Di retora)

Redação do ven cido, para o tur no
suplementar, do Subs titutivo do Se nado
ao Pro jeto de Lei da Câ mara nº 34, de
2002 (nº 943, de 1999, na Casa de ori-
gem).

A Co missão Di retora apre senta re dação do ven -
cido, para o tur no su plementar, do Subs titutivo do Se -
nado ao Pro jeto de Lei da Câ mara nº 34, de 2002 (nº
943, de 1999, na Casa de ori gem), que pro íbe in ver-
são de or dem dos no mes cons tantes na Lis ta Úni ca
de Trans plantes do Sis tema Na cional de Trans plan-
tes, se hou ver le ito dis ponível em qual quer uni dade
hospitalar aces sível.

Sala de Re uniões da Co missão, 26 de março de
2003. – José Sar ney – Eduardo Si queira Cam pos –
Romeu Tuma – Alber to Sil va.

 ANEXO AO PARECER Nº 155, DE 2003

Redação do ven cido, para o tur no
suplementar, do Subs titutivo do Se nado
ao Pro jeto de Lei da Câ mara nº 34, de
2002 (nº 943, de 1 999, na Casa de ori-
gem).

Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fe verei-
ro de 1997, que dis põe so bre a re nova-
ção de ór gãos, te cidos e par tes do corpo
humano para fins de trans plantes e tra ta-
mento, para pro ibir a in versão da or dem
dos no mes cons tantes da lis ta úni ca de
espera, se hou ver le ito dis ponível em
qualquer uni dade hos pitalar aces sível.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º A Lei nº 9.434, de 4 de fe vereiro de 1997,

passa a vi gorar acres cida do se guinte art. 10-A:
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“Art. 10-A. É pro ibida a al teração da or -
dem dos no mes cons tantes da lis ta úni ca de 
espera, se hou ver le ito dis ponível em qual-
quer uni dade hos pitalar pú blica ou par ticular
acessível em prazo pro pício à re alização do
transplantes, ex ceto nos ca sos de in compa-
tibilidade or gânica de finida em re gulamenta-
ção es pecífica.

§ 1º Sem pre que se fi zer in dispensá-
vel, o Po der Pú blico de verá pro videnciar
transporte e in ternação hospitalar em qual-
quer uni dade dis ponível para os ca sos de
transplante, a fim de que a or dem da lista
única de es pera seja res peitada.

§ 2º To das as uni dades hos pitalares
integrantes do Sis tema Na cional de Trans-
plantes de verão fornecer le itos, equipes mé -
dicas e de mais re cursos, des de que dis po-
níveis, para a re alização de trans plante
sempre que hou ver ór gão para do ação ao
paciente em me lhor co locação no sis tema
de lis ta úni ca de es pera.

§ 3º Os gas tos de correntes de trans-
plante re alizado em con dições ex cepcionais
serão res sarcidos pelo Po der Pú blico, po-
dendo ser es tabelecidos sis temas de com-
pensação de nú mero de le itos en tre os hos -
pitais e a ad ministração do Sis tema Úni co
de Sa úde.”

Art. 2º A Lei nº 9.434, de 1997, pas sa a vi gorar
acrescida do se guinte art. 20-A, na Se ção I (Dos
Crimes), do Ca pítulo V (Das San ções Pe nais e
Administrativas):

“Art. 20-A. Alterar a lis ta úni ca de es-
pera, ex cetuadas as hi póteses de in compa-
tibilidade or gânica:

Pena – de tenção de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos.”

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – O Expe diente lido vai à pu blicação.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – A Pre sidência co munica ao Ple nário que se en -
cerrou on tem o pra zo para apre sentação de emen das
ao Projeto de Re solução nº 8, de 2003, de au toria
do Se nador Sibá Ma chado, que altera o Re gimento
Interno do Se nado Fe deral para ins tituir a Ou vidoria
Parlamentar.

Ao pro jeto não fo ram ofe recidas emen das.

A ma téria vai às Co missões de Cons tituição,
Justiça e Ci dadania; e Di retora.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Srªs Se nadoras e Srs. Se nadores, em cum pri-
mento à de cisão do Ple nário, ao apro var na ses são
deliberativa or dinária de on tem, o Parecer nº 34, de
2003, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci da-
dania, esta Pre sidência abre o pra zo de cin co dias
úteis para in terposição de re curso, por um dé cimo da
composição da Casa, pre visto no art. 91, § 3º, do Re -
gimento Inter no, para que os Projetos de De creto
Legislativo nºs 76, de 1999; 308, 450, 451, 461 e
462, de 2001; 28, 29, 30, 58, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94,
96, 98, 100, 107, 113, 122, 124, 128, 130, 131, 132,
182, 183, 184, 190, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 221,
222, 223, 234, 244, 248, 251, 254, 262, 267, 279, 284,
304, 306, 307, 320, 325, 327,  328, 332, 350, 351, 365,
393, 396, 397, 398, 406, 413, 417, 440, 441, 442, 444,
446, 447, 448, 449, 462, 463, 465,  486, 502, 504, 505,
533, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 543, 544, 555, 556,
563, 566, 570, 581, 606, 609, 635, 718, 754, 758 e
765, de 2002, se jam apre ciados pelo Ple nário.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – A Pre sidência co munica ao Ple nário o re cebi-
mento do Ofício PRESI – 2002 , de 21 de mar ço de
2003, do Pre sidente do Ban co do Bra sil, en caminhan-
do ao Con gresso Na cional as De monstrações Con tá-
beis de 31.12.2002, de vidamente au ditadas, do Fun -
do Cons titucional de Fi nanciamento do Cen tro-Oeste
(FCO).

O ex pediente lido, ane xado ao pro cessado do
Aviso nº 115, de 2002-CN, vai à Co missão Mis ta de
Planos, Orça mentos Pú blicos e Fis calização, nos ter -
mos do Pa recer nº 709, de 2001, da Co missão de Fis -
calização e Con trole do Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) –  A Pre sidência co munica ao Ple nário que re ce-
beu o Ofício nº 2003/103, de 14 de mar ço de 2003,
do Pre sidente do Ban co da Ama zônia, en caminhan-
do ao Con gresso Na cional pres tação de contas do
Fundo Cons titucional de Fi nanciamento do Nor te
(FNO) e ba lanços, de vidamente au ditados, e re lativos
ao ano de 2002.

O ex pediente lido, ane xado ao pro cessado do
Ofício nº 02, de 2002-CN, vai à Co missão Mis ta de
Planos, Orça mentos Pú blicos e Fis calização, nos ter -
mos do Pa recer nº 709, de 2001, da Co missão de Fis -
calização e Con trole do Se nado Fe deral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cios que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.
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São li dos os se guintes:

OF Nº 076/103-GL/PFL

Brasília, 24 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Nos ter mos re gimentais, in dico, para com porem

a Co missão Mis ta in cumbida do es tudo e pa recer da
Medida Pro visória nº 112 de 21 de mar ço de 2003, os
seguintes se nhores Se nadores, em subs tituição aos
anteriormente in dicados.

Titulares Suplentes
 Ro meu Tuma João Ri beiro
Renhido San tana Le omar Qu intanilha
Jonas Pi nheiro Mar co Ma ciel

Atenciosamente,– Se nador José Agri pino, Lí-
der do PFL no Se nado Fe deral.

 Ofí cio nº 135/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Antô nio Jo aquim, como ti tular, e o De putado José
Linhares, como su plente, em subs tituição aos an teri-
ormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.177-44, de 24 de agos to de 2001, que “Alte ra a Lei
nº 9.656, de 3 de ju nho de 1998, que dis põe so bre os
planos pri vados de as sistência à sa úde, e dá ou tras
providências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 136/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,

Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De pu-
tado Jú lio Lo pes, como ti tular, em subs tituição ao
anteriormente in dicado, e o De putado Ro nivon San -
tiago, como su plente, para in tegrarem a Co missão
Especial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória
nº 2.173-24, de 23 de agos to de 2001, que “al tera
dispositivos da Lei nº 9.870, de 23 de no vembro de
1999, que dis põe so bre o va lor to tal das anu idades
escolares”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 137/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Zé Lima, como ti tular, e o De putado Val denor Gu e-
des, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.157-5, de 24 de agos to de 2001, que “cria a Agên cia
de De senvolvimento da Ama zônia – ADA, ex tingue a
Superintendência do De senvolvimento da Ama zônia
– SUDAM, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 138/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, os De pu-
tados Edu ardo Cu nha, como ti tular, e o De putado
João Piz zolatti, como su plente, em subs tituição aos
anteriormente in dicados, para in tegrarem a Co mis-
são Espe cial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visó-
ria nº 2.158-35, de 24 de agos to de 2001, que “al tera
a le gislação das Con tribuições para a Se guridade So -
cial – COFINS, para os Pro gramas de Inte gração So -
cial e de For mação do Pa trimônio do Ser vidor Pú blico
– PIS/PASEP e do Imposto so bre a Ren da, e dá ou -
tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 139/03

Brasília, 20 de março de 2003

Excelentíssimo Se nhor
Senador José Sar ney
DD. Pre sidente do Con gresso Na cional
Nesta

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Le onardo Vi lela, como su plente, em subs tituição
ao an teriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.160-25, de 23 de agos to de 2001, que “Dis põe so -
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bre a Cé dula de Cré dito Ban cário e acres ce dis positi-
vo à Lei nº 4.728, de 14 de ju lho de 1965, para ins tituir
a ali enação fi duciária em ga rantia de co isa fun gível
ou de di reito”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Ofício nº 140/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Excelentíssimo Se nhor
Senador José Sar ney
DD. Pre sidente do Con gresso Na cional
Nesta

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Luís Car los He inze, como ti tular, e o De putado
Cleonâncio Fon seca, como su plente, em substituição
aos an teriormente in dicados, para in tegrarem a Co-
missão Espe cial des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.162-72, de 23 de agos to de 2001, que “dis -
põe so bre a emis são de No tas do Te souro Na cional –
NTN des tinadas a au mento de ca pital do Ban co do
Brasil S.A., e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí-
der.

Ofício nº 141/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Excelentíssimo Se nhor
Senador José Sar ney
DD. Pre sidente do Con gresso Na cional
Nesta

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do San des Jú nior, como su plente, em subs tituição ao
anteriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.163-41, de 23 de agos to de 2001, que “acres centa
dispositivo á Lei nº 9.605, de 12 de fe vereiro de 1998,
que dis põe so bre as san ções pe nais e ad ministrativas
derivadas de con dutas e atividades le sivas ao meio
ambiente”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Oficio nº 142/03

Brasília, 20 de março de 2003

Excelentíssimo Se nhor
Senador José Sar ney
DD. Pre sidente do Con gresso Na cional
Nesta

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Le odegar Tis coski, como ti tular, e o De putado Nil -
ton Ba iano, como su plente, em subs tituição aos an te-
riormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.165-36, de 23 de agos to de 2001, que “ins titui o Au -
xílio-Trans porte, dispõe so bre o pa gamento dos mi li-
tares e dos ser vidores do Po der Executivo Fe deral, in -
clusive de suas au tarquias, fun dações, em presas pú -
blicas e so ciedades de eco nomia mis ta, e dá ou tras
providências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí-
der.

Ofício nº 143/03

Brasília, 20 de março de 2003

Excelentíssimo Se nhor
Senador José Sar ney
DD. Pre sidente do Con gresso Na cional
Nesta

Senhor Pre sidente,

Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De -
putado Né lio Dias, como ti tular, e o De putado Zé
Lima, como su plente, em subs tituição aos subs ti-
tuição an teriormente in dicados, para in tegrarem a
Comissão Espe cial des tinada a apre ciar a Me dida
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agos to de 2001,
que “al tera os arts. 1º, 4º, 14, 16 e 44, e acres ce
dispositivos à Lei nº 4.771, de 15 de se tembro de
1965, que ins titui o Có digo Flo restal, bem como al -
tera o art. 10 da Lei nº 9.393, de 19 de de zembro
de 1996, que dis põe so bre o Impos to so bre a Pro -
priedade Ter ritorial Ru ral – ITR, e dá ou tras pro vi-
dências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.
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Oficio nº 144/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Au gusto Nar des, como ti tular, e o De putado Her cu-
lano Anghi netti, como su plente, em subs tituição aos
anteriormente in dicados, para in tegrarem a Co mis-
são Espe cial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visó-
ria nº 2.167-53, de 23 de agos to de 2001, que “Au tori-
za a União a re ceber em va lores mo biliários os di vi-
dendos e ju ros so bre o ca pital pró prio a se rem pa gos
por en tidades de cujo ca pital o Te souro Na cional par -
ticipe, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí-
der.

Ofício nº 145/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Eni valdo Ri beiro, como ti tular, e o De putado Pe dro
Corrêa, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.169-43, de 24 de agos to de 2001, que “Esten de aos 
servidores pú blicos ci vis do Po der Exe cutivo Fe deral
a van tagem de vin te e oito vír gula oi tenta e seis por
cento, ob jeto da de cisão do Su premo Tri bunal Fe de-
ral, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí-
der.

Oficio nº 146/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Ri cardo Fi úza, como ti tular, e o De putado Dil ceu
Sperafico, como su plente, em subs tituição aos an teri-
ormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.172-32, de 23 de agos to de 2001, que “Esta belece
a nu lidade das dis posições con tratuais que men ciona
e in verte, nas hi póteses que pre vê, o ônus da pro va
nas ações in tentadas para sua de claração”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 147/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Zon ta como ti tular, e o De putado Nar ciso Men des,
como su plente, em substituição aos an teriormente in -
dicados, para in tegrarem a Co missão Espe cial des ti-
nada a apre ciar a Me dida Pro visória nº 2.159-70, de
24 de agos to de 2001, que “Alte ra a le gislação do
Imposto de Ren da e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí-
der.

Oficio nº 249/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Ivan Ran zolin, como ti tular, e o De putado Nar ciso
Mendes, como su plente, em substituição aos an teri-
ormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 110, de 14 de mar ço de 2003, que “Cria a car -
reira de Agen te Pe nitenciário Fe deral no Qu adro de
Pessoal do De partamento de Po lícia Fe deral e dá ou -
tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 250/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,

Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,
pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Ri cardo Bar ros, como ti tular, e o De putado Ibra him
Abi-Ackel, como su plente, em subs tituição aos an teri-
ormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.180-35, de 24 de agos to de 2001, que
“Acresce e al tera dis positivos das Leis nº 8.437, de 30 
de ju nho de 1992, 9.028, de 12 de abril de 1995,
9.494, de 10 de se tembro de 1997, 7.347, de 24 de ju -
lho de 1985, 8.429, de 2 de ju nho de 1992, 9.704, de
17 de no vembro de 1998, do De creto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, das Leis nºs 5.869, de 11 de ja ne-
iro de 1973, e 4.348, de 26 de ju nho de 1964, e dá ou -
tras pro videncias

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.
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Oficio nº 251/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Fran cisco Dor nelles, como ti tular, em subs tituição
ao an teriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que “Dis -
põe so bre operações fi nanceiras en tre o Te souro Na -
cional e as en tidades que men ciona, e dá ou tras pro -
vidências.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der .

Oficio nº 252/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Éri co Ri beiro, como ti tular, em subs tituição ao an -
teriormente in dicado, para in tegrar a Co missão Espe -
cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.223, de 4 de se tembro de 2.001, que “Dis põe so bre
a Le tra de Cré dito Imo biliário, a Cé dula de Cré dito
Imobiliário e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Oficio nº 253/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Le odegar Tis coski, como ti tular, em substituição
ao an teriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.221, de 4 de se tembro de 2.001, que “Alte ra
a Lei nº 4.591, de 16 de de zembro de 1964, ins tituin-
do o pa trimônio de afe tação nas in corporações imo bi-
liárias, e dá ou tras pro vidências

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Oficio nº 254/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Zon ta, como ti tular, em subs tituição ao an terior-
mente in dicado, para in tegrar a Co missão Espe cial
Mista des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.192-70, de 24 de agos to de 2.001, que “Esta belece

mecanismos ob jetivando in centivar a re dução da pre -
sença do se tor pú blico es tadual na ati vidade fi nancei-
ra ban cária, dis põe so bre a pri vatização de ins titui-
ções fi nanceiras, e dá ou tras pro vidências".

Cordialmente, – De putado Pedro Henry,Líder.

Ofício nº 255/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Le onardo Vi lela, como ti tular, em substituição ao
anteriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.190-34, de 23 de agos to de 2001, que “Alte -
ra dis positivos das Leis nºs 9.782, de 26 de ja neiro de
1999, que de fine o Sis tema Na cional de Vi gilância
Sanitária e cria a Agên cia Na cional de Vi gilância Sa -
nitária, e 6.437, de 20 de agos to de 1977, que con fi-
gura in frações à le gislação sa nitária fe deral e es ta-
belece as san ções respectivas, e dá ou tras pro vidên-
cias.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 256/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De pu-
tado Már cio Re inaldo Mo reira, como ti tular, em subs -
tituição ao an teriormente in dicado, para in tegrar a
Comissão Espe cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me -
dida Pro visória nº 2.187-13, de 24 de agos to de
2001, que “Dis põe so bre o re ajuste dos be nefícios
mantidos pela Pre vidência So cial, e al tera dis positi-
vos das Leis nºs 6.015, de 31 de de zembro de 1973,
8.212 e 8.213, de 24 de ju lho de 1991, 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, 9.604, de 5 de fe vereiro de 1998,
9.639, de 25 de maio de 1998, 9.717, de 27 de no-
vembro de 1998, e 9.796, de 5 de maio de 1999, e dá 
outras pro vidências.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Ofício nº 257/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Fran cisco Tur ra, como ti tular, em substituição ao
anteriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
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sória nº 2.183-56, de 24 de agos to de 2001, que
“Acresce e al tera dis positivos do De creto-Lei nº
3.365, de 21 de ju nho de 1941, das Leis nºs 4.504, de
30 de no vembro de 1964, 8.177, de 1º de mar ço de
1991, e 8.629, de 25 de fe vereiro de 1993, e dá ou tras
providências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Líder.

Ofício nº 258/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Nar ciso Men des, como su plente, em subs tituição
ao an teriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.220, de 4 de se tembro de 2001, que “Dis -
põe so bre a con cessão de uso es pecial de que tra ta o
§ 1º do art.183 da Cons tituição, cria o Con selho Na ci-
onal de De senvolvimento Urba no – CNDU e dá ou tras
providências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 259/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De pu-
tado Fran cisco Appio, como su plente, em subs titui-
ção ao an teriormente in dicado, para in tegrar a Co -
missão Espe cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me di-
da Pro visória nº 2.217-3, de 4 de se tembro de 2001, 
que “Alte ra a Lei nº 10.233, de 5 de ju nho de 2001,
que dis põe so bre a re estruturação dos trans portes
aquaviário e ter restre, cria o Con selho Na cional de
Integração de Po líticas de Transporte, a Agên cia
Nacional de Trans portes Ter restres, a Agên cia Na -
cional de Trans portes Aqua viários e o De partamen-
to Na cional de Infra -Estrutura de Trans portes, e dá
outras providencias”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 260/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De pu-
tado Már cio Re inaldo Mo reira, como su plente, em
substituição ao an teriormente in dicado, para in te-
grar a Co missão Espe cial Mis ta des tinada a apre ci-
ar a Me dida Pro visória nº 2.211, de 29 de agos to de
2001, que “Alte ra dis positivos das Leis nºs 9.995,
de 25 de ju lho de 2000, e 10.266, de 24 de ju lho de

2001, que dis põem so bre as di retrizes para a ela bo-
ração das leis or çamentárias de 2001 e 2002, res -
pectivamente”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 261/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De putado
Nilton Ba iano, como su plente, em subs tituição ao an te-
riormente in dicado, para in tegrar a Co missão Espe cial
Mista des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.206-1, de 06 de se tembro de 2001, que “Cria o Pro -
grama Na cional de Ren da Mí nima vin culado à sa úde:
“Bolsa-Alimentação”, e dá ou tras pro vidências.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 262/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Si mão Ses sim, como su plente, em substituição ao
anteriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.185-35, de 24 de agos to de 2001, que
“Estabelece cri térios para a con solidação, a as sun-
ção e o re financiamento, pela União, da dí vida pú blica
mobiliária e ou tras que es pecifica, de res ponsabilida-
de dos Mu nicípios”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 263/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do San des Jú nior, como su plente, em subs tituição ao
anteriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.196-3, de 24 de agos to de 2001, que “Esta -
belece o Pro grama de For talecimento das Insti tuições
Financeiras Fe derais e au toriza a cri ação da Empre -
sa Ges tora de Ati vos – EMGEA”.

Cordialmente, De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 264/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
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do Ro berto Ba lestra, como ti tular, e o De putado Pe dro
Corrêa, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.229-43, de 6 de se tembro de 2001, que “Dis põe so -
bre a cri ação, re estruturação e or ganização de car rei-
ras, car gos e funções co missionadas téc nicas no âm -
bito da Admi nistração Pú blica Fe deral di reta, au tár-
quica e fun dacional, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 265/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a V. Exa., pelo Par tido

Progressista Bra sileiro – PPB, o De putado Val denor
Guedes, como ti tular, e o De putado Her culano
Anguinetti, como su plente, em substituição aos an te-
riormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.228-1, de 6 de se tembro de 2001, que “es -
tabelece prin cípios ge rais da Po lítica Na cional do Ci -
nema, cria o Con selho Su perior do Ci ne ma e a Agên -
cia Na cional do Ci nema – ANCINE, institui o Pro gra-
ma de Apo io ao De senvolvimento do Ci nema Na cio-
nal – PRODECINE, au toriza a cri ação de Fun dos de
Financiamento da Indús tria Ci nematográfica Na cio-
nal – FUNCINES, al tera a le gislação so bre a Contri-
buição para o De senvolvimento da Indús tria Ci nema-
tográfica Na cional e dá ou tras providências”.

Cordialmente, – Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 266/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a V. Exa., pelo Par tido

Progressista Bra sileiro – PPB, o De putado Jú lio Re -
decker, como ti tular, e o De putado Cel so Rus soman-
no, como su plente, em subs tituição aos an teriormen-
te in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe cial
Mista des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.224, de 4 de se tembro de 2001, que “es tabelece
multa re lativa a in formações so bre ca pitais bra sileiros
no ex terior e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – Pe dro Henry, Lí der.

Ofício nº 267/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a V. Exa., pelo Par tido

Progressista Bra sileiro – PPB, o De putado San des
Júnior, como ti tular, e o De putado Éri co Ri beiro, como
suplente, em subs tituição aos an teriormente in dica-

dos, para in tegrarem a Co missão Espe cial Mis ta des -
tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº 2.216-37, de
31 de agos to de 2001, que “al tera dis positivos da Lei
nº 9.649, de 27 de maio de 1998, que dis põe so bre a
organização da Pre sidência da Re pública e dos Mi -
nistérios, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 268/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a V. Exa., pelo Par tido

Progressista Bra sileiro – PPB, o De putado Ivan Ran -
zolin, como ti tular, e o De putado Her culano Anghi net-
ti, como su plente, em subs tituição aos an teriormente
indicados, para in tegrarem a Co missão Espe cial Mis -
ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.215-10, de 31 de agos to de 2001, que “dis põe so bre
a re estruturação da re muneração dos mi litares das
Forças Arma das, al tera as Leis nºs 3.765, de 4 de
maio de 1960, e 6.880, de 9 de de zembro de 1980, e
dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 269/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a V. Exa., pelo Par tido

Progressista Bra sileiro – PPB, o De putado Ri cardo
Barros, como ti tular, e o De putado Jú lio Lo pes, como
suplente, em subs tituição aos an teriormente in dica-
dos, para in tegrarem a Co missão Espe cial Mis ta des -
tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº 2.214, de 31
de agos to de 2001, que “al tera o art. 1º da Lei nº
10.261, de 12 de ju lho de 2001, que des vincula, par ci-
almente, no exercício de 2001, a apli cação dos re cur-
sos de que tra tam os arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478,
de 6 de agos to de 1997, per tencentes à União”.

Cordialmente, – Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 270/03 

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Si mão Ses sim, como ti tular, e o De putado Eni val-
do Ri beiro, como su plente, em subs tituição aos an te-
riormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Espe cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.212, de 30 de agos to de 2001, que “Cria o
Programa de Sub sídio à Ha bitação de Inte resse So -
cial – PSH, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.
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Ofício nº 271/03 

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do José Ja nene, como ti tular, e o De putado João Piz -
zolatti, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.210, de 29 de agos to de 2001, que “Abre cré dito ex -
traordinário, em fa vor do Mi nistério de Mi nas e Ener -
gia, no va lor de R$50.000.000,00, para os fins que es -
pecifica”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 272/03 

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Ro nivon Santiago, como ti tular, e o De putado Zé
Lima, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.208, de 17 de agos to de 2001, que “Dis põe so bre a
comprovação da qualidade de es tudante e de me nor
de de zoito anos nas si tuações que es pecifica”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 273/03 

Brasília, 20 de mar ço de 2003.

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Pe dro Cor rêa, como ti tular, e o De putado Zon ta,
como su plente, em subs tituição aos an teriormente in -
dicados, para in tegrarem a Co missão Espe cial Mis ta
destinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº 2.200-2,
de 24 de agos to de 2001, que “Insti tui a Infra-Estru tu-
ra de Cha ves Pú blicas Bra sileira – ICP Bra sil, trans-
forma o Insti tuto Na cional de Tec nologia da Infor ma-
ção em au tarquia, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 274/03 

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Eni valdo Ri beiro, como ti tular, e o De putado Zé
Lima, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -

cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.199-14, de 24 de agos to de 2001, que “Alte ra a le -
gislação do Impos to so bre a Ren da no que se re fere
aos in centivos fis cais de isen ção e de re dução, de fine
diretrizes para os in centivos fis cais de apli cação de
parcela do Impos to so bre a Ren da nos Fun dos de
Investimentos Re gionais, e dá ou tras pro vidências”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 275/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Va dão Go mes, como ti tular, e o De putado José Ja -
nene, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.198-5, de 24 de agos to de 2001, que “Cria e ins tala
a Câ mara de Ges tão da Cri se de Ener gia Elé trica, do
Conselho de Go verno, es tabelece di retrizes para pro -
gramas de en frentamento da cri se de ener gia elé trica
e dá ou tras pro vidências.”

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 276/03

 Bra sília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Si mão Ses sim, como ti tular, e o De putado Nar ciso
Mendes, como su plente, em substituição aos an teri-
ormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.197-43, de 24 de agos to de 2001, que “Dis -
põe so bre a ado ção de me didas re lacionadas com o
Sistema Fi nanceiro da Ha bitação – SFH, al tera as
Leis nº 4.380, de 21 de agos to de 1964, 8.036, de 11
de maio de 1990, e 8.692, de 28 de ju lho de 1993, e
dá ou tras pro vidências.”

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 278/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Dr. Be nedito Dias, como ti tular, e o De putado Ro -
berto Ba lestra, como su plente, em subs tituição aos
anteriormente in dicados, para in tegrarem a Co mis-
são Espe cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida
Provisória nº 2.191-9, de 23 de agos to de 2001, que
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“Acresce e al tera dis positivos da Lei nº 8.974. de 5 de
janeiro de 1995, e dá ou tras pro videncias”.

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 279/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do José Ja nene, como ti tular, e o De putado Ivan Ran -
zolin, como su plente, em subs tituição aos an terior-
mente in dicados, para in tegrarem a Co missão Espe -
cial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro visória nº
2.193-6, de 23 de agos to de 2001, que “Alte ra dis po-
sitivos da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998, que
institui normas ge rais so bre des porto e dá ou tras pro -
vidências.”

Cordialmente,  – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 280/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Te nho a hon ra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De pu-
tado Le onardo Vi lela, como ti tular, em subs tituição
ao an teriormente in dicado, para in tegrar a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 2.186-16, de 23 de agos to de 2001, que “Re -
gulamenta o in ciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da
Constituição, os arts. 1º, 8º, alí nea j, 10, alí nea c, 15
e 16, alí neas 3 e 4 da Con venção so bre Di versidade
Biológica, dis põe so bre o aces so ao pa trimônio ge -
nético, a pro teção e o aces so ao co nhecimento tra di-
cional as sociado, a re partição de be nefícios e o
acesso à tec nologia e trans ferência de tec nologia
para sua con servação e uti lização, e dá ou tras pro vi-
dências”.

Cordialmente,  – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 281/03

Brasília, 20 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do José Li nhares, como ti tular, e o De putado Antô nio
Joaquim, como su plente, em subs tituição aos an teri-
ormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 108, de 27 de fe vereiro de 2003, que “Cria o
Programa Na cional de Aces so à Ali mentação – “Car-
tão Ali mentação”.

Cordialmente,  – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 290/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência,

pelo Par tido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De puta-
do Fran cisco Appio, como ti tular, e o De putado Nar ci-
so Men des, como su plente, em substituição aos an te-
riormente in dicados, para in tegrarem a Co missão
Especial Mis ta des tinada a apre ciar a Me dida Pro vi-
sória nº 112, de 21 de mar ço de 2003, que “Cria car -
gos na Car reira Po licial Fe deral e o Pla no Espe cial de
Cargos do De partamento de Po lícia Fe deral e dá ou -
tras pro vidências”.

Cordialmente,  – De putado Pedro Henry, Lí der.

Oficio nº 291/03

Brasília, 20 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de in dicar a Vos sa Exce lência, pelo

Partido Pro gressista Bra sileiro – PPB, o De putado José
Linhares, como ti tular, e o De putado Jú lio Lo pes, como
suplente, em substituição aos an teriormente in dicados,
para in tegrarem a Co missão Espe cial Mis ta des tinada a 
apreciar a Me dida Pro visória nº 111, de 21 de mar ço de
2003, que “Cria a Se cretaria Espe cial de Po líticas de
Promoção da Igual dade Ra cial, da Pre sidência da Re -
pública, e dá ou tras pro vidências.”

Cordialmente, – De putado Pedro Henry, Lí der.

Ofício nº 60/03-GLPSDB

Brasília, 24 de março de 2003

Senhor Pre sidente,
Cumprimentando V. EXª, ve nho so licitara subs ti-

tuição da in dicação da Se nadora Lú cia Vâ nia de Ti tu-
lar para Su plente na com posição da Co missão de Le -
gislação Par ticipativa.

Na opor tunidade, re novo pro testos de ele vada
estima e dis tinta con sideração.  – Se nador Arthur Vir -
gílio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Se rão fe itas as substituições so licitadas.

Sobre a mesa, pro jeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 87, DE 2003

Cria o ins tituto do Juiz Anô nimo e
dá ou tras pro vidências.

O Con gresso Na cional de creta:
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Art. 1º As de cisões ju diciais con tidas nos au tos
dos pro cessos con tra mem bros de or ganizações cri -
minosas, e cu jas circunstâncias ofe reçam risco à vida 
do juiz, se rão pro feridas no ano nimato e au tenticadas
com o selo do Tribu nal a qual per tencer o ma gistrado.

Parágrafo úni co. Fica res guardado, em to das as
formas de pu blicação, o si gilo da iden tidade do ma gis-
trado que pro ferir qual quer de cisão nos ter mos desta
Lei.

Art. 2º Os Tri bunais re gulamentarão esta lei no
âmbito de sua ju risdição e com petência.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
blicação.

Justificação

O pre ço que se paga por se vi ver em uma de mo-
cracia não pode ser a pró pria vida. Enquan to as or ga-
nizações criminosas ga nham for ça e in fluência, a atu -
al or dem ju rídica não ofe rece se gurança aos ma gis-
trados, que estão se trans formando em ví timas fa tais
de qua drilhas e bandos, for mados por cri minosos de
alta pe riculosidade, mem bros do que a so ciedade
identifica como cri me or ganizado.

A pre servação do si gilo da iden tidade do ma gis-
trado não vi ola o prin cípio da pu blicidade, pois o que
está sen do res guardada é a pes soa do jul gador e não 
o ato por ele pra ticado. Os julgamentos se rão pu blica-
dos na for ma le gal e fi carão su jeitos a to dos os re cur-
sos dis poníveis em nos sa le gislação.

Finalmente, com a ado ção des sa me dida, es ta-
mos aten dendo ao cla mor so cial por ações ime diatas
em fa vor da se gurança pú blica, da cons trução da paz
e da pre servação da de mocracia.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003 – Se -
nador Hélio Costa.

( À Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania – de cisão ter minativa )

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam -
pos) – O pro jeto lido será pu blicado e re metido à Co -
missão com petente.

Sobre a mesa, pro posta de emen da à Cons titui-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro -
meu Tuma.

É lida a se guinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2003

Altera a re dação da alí nea b e acres -
centa alí nea c ao in ciso XXIII do art. 21, e
altera a re dação do in ciso V do art. 177
da Cons tituição Fe deral.

As Me sas da Câ mara dos De putados e do Se -
nado Fe deral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tuição Fe deral, pro mulgam a se guinte emen da ao tex -
to cons titucional.

Art. 1º O art. 21 da Cons tituição Fe deral pas sa a
vigorar com a se guinte re dação:

“Art. 21. .................................................
..............................................................
XXIII – ..................................................
a) ..........................................................
b) sob re gime de per missão, são au to-

rizadas a co mercialização a utilização de ra -
dioisótopos para a pes quisa e usos mé di-
cos, agrí colas e in dustriais;

c) sob re gime de per missão, são au to-
rizadas a pro dução, co mercialização e uti li-
zação de ra dioisótopos de meia-vida igual
ou in ferior a duas ho ras;

d) a res ponsabilidade ci vil por da nos
nucleares in dependente da exis tência de
culpa. (NR)”

Art. 2º O art. 177 da Cons tituição Fe deral pas -
sa a vi gorar com a se guinte re dação:

“Art. 177. ...............................................
... ..........................................................
V – a pes quisa, a la vra, o en riqueci-

mento, o re processamento, in dustrialização
e o co mércio de mi nérios e mi nerais nu clea-
res e seus de rivados, com ex ceção dos ra di-
oisótopos cuja pro dução co mercialização e
utilização po derão ser au torizadas sob re gi-
me de per missão, conforme art. 21, in ciso
XXIII, alí neas b e c.

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

Justificação

Esta Pro posta de Emen da à Cons tituição ob jeti-
va fle xibilizar o mo nopólio es tatal so bre a pro dução
de ra dioisótopos de meia-vida cur ta, com vis tas a per-
mitir mais lar go em prego, em nos so meio, de mo der-
nas tec nologias de me dicina nu clear ba seadas na uti-
lização desses ma teriais.

Apóiam essa me dida tan to as as sociações mé -
dicas e ci entíficas da área – a So ciedade Bra sileira de 
Biologia, Me dicina Nu clear e Ima gem Mo lecular e o
Colégio Bra sileiro de Ra diologia e Di agnóstico por
Imagem como as au toridades go vernamentais do se -
tor – o Mi nistério da Ciên cia e da Tecnologia.

A ado ção, no tex to cons titucional, do mo nopólio
estatal so bre a pes quisa, a la vra, o en riquecimento, o
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reprocessamento, a in dustrialização e o co mércio de
minérios nu cleares e seus de rivados (art. 21, XXIII)
deriva dos ris cos ine rentes à ati vidade e das ex pe-
riências al tamente ne gativas de correntes dos aci den-
tes de Cher nobil e Go iânia.

Apesar do tra balho cri terioso da Co missão Na -
cional de Ener gia Nu clear (CNEN), o cres cimento da
demanda pe los isótopos de meia-vida cur ta – ne ces-
sários à ado ção e em prego efe tivo das tec nologias
médicas de to mografia por emis são de pó sitrons
(PET) e de fó tons sim ples (Spect), con sideradas de
grande in teresse para a me lhoria da qua lidade da as -
sistência à sa úde pres tada em nos so País, tan to pelo
Estado como pela ini ciativa pri vada – es barra na in ca-
pacidade da quele ór gão em pro piciar os in sumos ne -
cessários à de manda cri ada.

A ra zão con siste, exa tamente, na meia-vida cur-
ta (2 a 120 mi nutos) dos ra dioisótopos em pregados
como con traste na queles pro cedimentos, o que in via-
biliza o trans porte a gran des dis tâncias e exi ge que a
fonte pro dutora es teja ins talada pró xima ao ser viço
de me dicina nu clear que de seja ofe recer tais exa mes.
Para cum prir sua fun ção a con tento, em re lação à
produção e co mercialização des ses in sumos, a
CNEN se ria obri gada a cons truir e ope rar um gran de
número de uni dades, de for ma des centralizada por
todas as re giões do País, como for ma de ga rantir o
acesso das pes soas ne cessitadas à tec nologia. Com
as res trições or çamentárias que vêm sen do im postas
aos ór gãos pú blicos nos últimos anos e o agra vamen-
to da des valorização cam bial, essa so lução tornou-se
inviável.

Por ou tro lado, os ris cos ine rentes ao uso des -
ses ra dioisótopos – exa tamente por se rem de
meia-vida cur ta – são bem me nores. O que não os
exime da ne cessidade de con trole.

A so lução su gerida con siste em al terar o tex to
constitucional para que se jam per mitidas a pro dução,
a co mercialização e a uti lização de ra dioisótopos de
meia-vida igual ou in ferior a duas ho ras por ou tros
agentes que não a União, e que tal se faça ape nas
sob re gime de per missão.

O aban dono do re gime de con cessão – al terna-
tiva pre vista no tex to cons titucional – pelo de per mis-
são, ex clusivamente, fa vorece a atu ação da CNEN ao 
facilitar a re vogabilidade uni lateral do con trato pelo
poder con cedente, con forme dis põe a Lei nº 8.987, de 
1995, que dis põe so bre o re gime de con cessão e per -
missão da pres tação de serviços pú blicos.

A al teração pro posta é, as sim, téc nica e po litica-
mente ade quada, além de opor tuna, uma vez que ex -
clui do re gi me mo nopolista ape nas uma pe quena par -
cela dos ma teriais ra diativos, man tém o con trole da
CNEN so bre a atividade e fa cilita sua atu ação como

poder con cedente, e per mite o de senvolvimento tec -
nológico na cional na área de sa úde, sem pre juízo
para a se gurança da uti lização da ener gia nu clear,
conforme pre vê a Cons tituição Fe deral.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Com pete à União

....................................................................................
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Art. 177. Cons tituem mo nopólio da União:
I – a pes quisa e a la vra das ja zidas de pe tróleo e

gás na tural e ou tros hi drocarbonetos flu idos;
lI – a re finação do pe tróleo na cional ou es tran-

geiro;
III – a im portação e ex portação dos pro dutos e

derivados bá sicos re sultantes das atividades previs-
tas nos in cisos an teriores;

IV – o trans porte ma rítimo do pe tróleo bru to de
origem na cional ou de de rivados bá sicos de pe tróleo
produzidos no País, bem as sim o trans porte, por meio 
de con duto, de pe tróleo bru to, seus de rivados e gás
natural de qual quer ori gem;

V – a pes quisa, a la vra, o en riquecimento, o re -
processamento, a in dustrialização e o co mércio de
minérios e mi nerais nu cleares e seus de rivados.

§ 1º A União po derá con tratar com em presas
estatais ou pri vadas a re alização das ati vidades pre-
vistas nos incisos I a IV des te ar tigo, ob servadas as
condições es tabelecidas em lei.

§ 2º A lei a que se re fere o § 1º dis porá so bre:
I – a ga rantia do for necimento dos de rivados de

petróleo em todo o ter ritório na cional;
II – as con dições de con tratação;
III – a es trutura e atri buições do ór gão re gulador

do mo nopólio da União.
§ 3º A lei dis porá so bre o transporte e a uti liza-

ção de ma teriais ra dioativos no ter ritório na cional.
§ 4º A lei que ins tituir con tribuição de in terven-

ção no do mínio eco nômico re lativa às ati vidades de
importação ou co mercialização de pe tróleo e seus
derivados, gás na tural e seus de rivados e ál cool com -
bustível de verá aten der aos se guintes re quisitos:

I – a alí quota da con tribuição po derá ser:
a) di ferenciada por pro duto ou uso;
b) re duzida e res tabelecida por ato do Po der

Executivo, não se lhe apli cando o dis posto no art. 150, 
III, b;

II – os re cursos ar recadados se rão destinados:
a) ao pa gamento de sub sídios a pre ços ou

transporte de ál cool com bustível, gás na tural e seus
derivados e de rivados de pe tróleo;

b) ao fi nanciamento de pro jetos am bientais re la-
cionados com a in dustria do pe tróleo e do gás;

c) ao fi nanciamento de pro gramas de in fra-es-
trutura de trans portes.

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

(À Co missão de Cons tituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – A pro posta de emen da à Cons tituição, que
acaba de ser lida, está su jeita às dis posições do art.
354 e se guintes do Re gimento Inter no.

A ma téria será des pachada à Co missão de
Constituição, Jus tiça e Ci dadania.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – V. Exª tem a pa lavra, pela or dem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or-
dem.) – Sr.Pre sidente, peço a gen tileza de me ins cre-
ver para uma co municação ina diável, após a Ordem
do Dia.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Bloco/PT –
DF) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – V. Exª tem a pa lavra, pela or dem.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Bloco/PT – DF.
Pela or dem.) – Sr. Pre sidente, peço a mi nha ins crição
para uma co municação ina diável, em se gundo lu gar.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – V. Exª tem a pa lavra, pela or dem.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre sidente, da mes ma for ma, peço a mi -
nha ins crição para uma co municação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Na pror rogação da Hora do Expe diente, V. Exªs
serão aten didos para o uso da pa lavra, por cin co mi -
nutos, para uma co municação ina diável, nos ter mos
do art. 158, § 2º, do Re gimento Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – Há ora dores ins critos.

Concedo a pa lavra ao no bre Se nador Ro berto
Saturnino, do Par tido dos Tra balhadores, pela re pre-
sentação do Esta do do Rio de Ja neiro.

S. Exª dis porá de vin te mi nutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.

Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, é la men-
tável a per da de cre dibilidade do go verno ame ricano
neste mo mento. Tor nou-se im possível dar cren ça, dar
fé às in formações sa ídas dos ór gãos oficiais do go-
verno ame ricano. Vá rias no tícias se con tradizem com
os fa tos. As ci dades do sul do Ira que que ha viam sido
tomadas na ver dade não o fo ram; continua a ha ver re -
sistência, e re sistência for te. Aque la re cepção até ca -
lorosa do povo ira quiano aos sol dados ame ricanos,
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como sen do li bertadores de um re gime de opres são,
também não se efe tivou. O que se está ve rificando é
uma fe roz re sistência por par te não só do exér cito ira -
quiano, mas da po pulação ci vil como um todo.

E as ar mas de des truição em mas sa, anun cia-
das com tan ta cer teza por par te do go verno ame rica-
no, exis tirão? Armas que os ins petores da ONU não
encontraram, ar mas que não fo ram usa das até ago ra,
não obs tante a de vastação do Ira que que está sen do
feita pe los bom bardeios ame ricanos. Se es sas ar mas
não exis tirem, como fi cará a na ção ame ricana como
um todo pe rante o res to do mun do, na me dida em que 
a exis tência dessas ar mas foi o pre texto para essa
brutal agres são per petrada con tra o Ira que? Te ria o
governo ame ricano de cidido por essa in vasão se o
Iraque ti vesse em quan tidade subs tancial ar mas de
destruição em mas sa? Não te ria o go verno ame rica-
no res peitado um pou co mais o Ira que se exis tissem
essas ar mas? O exér cito ame ricano, as for ças ar ma-
das ame ricanas e in glesas, a chamada co alizão, es -
tão usan do mu nição de urâ nio – não é urâ nio en rique-
cido, é um urâ nio en fraquecido, mas é urâ nio. Qu ais
as con seqüências fu turas da dis seminação des se
material pe rante a po pulação ira quiana? Não po derá
causar tam bém uma des truição em mas sa?

Enfim, es sas ques tões es tão co locadas, mas as
respostas são dú bias, não são con vincentes. E, não
obstante o pro testo do mun do in teiro, esse mas sacre
se pro cessa, con tinua a guerra, avança a agres são.

Sr. Pre sidente, é de ver do mun do in teiro pen sar
na ONU. Já que nada pode ser fe ito ma terialmente
para im pedir a con tinuação des sa agres são, é pre ciso
pensar na ONU de pois da guer ra. Ao con trário do que 
algumas pes soas dis seram no pri meiro mo mento, a
ONU não saiu pro priamente en fraquecida des se epi -
sódio. A ONU não se en curvou aos ul timatos, às pres -
sões de toda na tureza que fo ram fe itas para que apro -
vasse, o seu Con selho de Se gurança, a in vasão an -
glo-americana. Por con seguinte, a ONU não foi ven ci-
da, man teve-se na sua po sição de ins tância de le giti-
midade dos as suntos in ternacionais, pre servando os
princípios ex pressos na sua car ta e que nor teiam a
sua ação des de a sua cri ação.

A ver dade é que a ONU per manece como úni ca
instância de so lução dos con flitos in ternacionais com
legitimidade, isto é, sem o uso ar bitrário ou uni lateral
da for ça e da vi olência. A ONU pode até, Sr. Pre siden-
te, sair for talecida des se epi sódio todo, à me dida que
no mun do in teiro cres cem as ma nifestações con tra a
guerra, que tam bém são ma nifestações de ca ráter
humanístico con tra a vi olência, con tra o uni lateralis-
mo, con tra o abuso da for ça sem a le gitimação de

uma en tidade re presentativa da hu manidade que
possa, em certos mo mentos, res paldar o uso da vi o-
lência e da for ça.

É im portante que o mun do con tinue a pro testar
e a apon tar para a Orga nização das Na ções Uni das
como sen do o gran de foro de de cisão das questões
internacionais com le gitimidade. Tam bém é im portan-
te que aque les pa íses que res paldaram a ONU, im pe-
dindo-a que se cur vasse e fos se ven cida, como a
França, a Ale manha, a Rús sia, a Chi na, o Brasil, con-
tinuem com as suas po sições e dêem con seqüência e 
seguimento à pos tura que as sumiram di ante da guer -
ra. É ne cessário o re vigoramento da Orga nização das
Nações Unidas em con sonância com os an seios po -
pulares ma nifestados nas ruas do mun do in teiro, do
Ocidente ao Ori ente, com o ca ráter não ape nas de
protesto con tra a vi olência que atin ge um país que,
afinal de con tas, é po bre, mas con tra o des balancea-
mento ab soluto de for ças en tre agres sor e agre dido –
a na ção mais po derosa do mun do, eco nômica e mi li-
tarmente, mas sacrando um país po bre, sob o ar gu-
mento de se pre venir con tra o uso pos sível de ar mas
de des truição em mas sa, que, como eu dis se, até
agora não fo ram en contradas.

Portanto, na me dida em que isso se for talece,
se am plia e se ex pande pelo mun do, prin cipalmente
nos pa íses mais ri cos, in clusive na pró pria so ciedade
norte-americana, onde tam bém cres cem os mo vi-
mentos contra a guer ra de sencadeada pelo Sr. Bush,
é im portante que tudo isso te nha con seqüência.
Faz-se ne cessário, precisamente, o re vigoramento da 
Organização das Na ções Unidas como en tidade re -
presentativa da hu manidade e le gitimadora das so lu-
ções dos con flitos in ternacionais pela lei, pela mo ral,
pela éti ca, pe las con siderações hu manísticas e pelo
uso da vi olência em ab solutamente úl timo caso ape -
nas, di ante de si tuações in questionáveis.

A per gunta que está na boca de to dos é esta:
poderá a ONU con tinuar se diada em Nova Ior que?
Tem sen tido a ONU man ter a sua sede na quele país
que a afron tou de ma neira tão ex plícita e in justificá-
vel?

A sede da ONU está em Nova Ior que porque os
Estados Unidos da Amé rica ti veram pa pel fun damen-
tal e de cisivo no com bate às for ças do na zismo, na
afirmação do sis tema de mocrático, das li berdades
democráticas, da éti ca de mocrática, da ver dade na
colocação das no tícias e das po sições cla ras. A ONU
situa-se em Nova Ior que porque existiam fi guras his -
tóricas que de dicaram sua vida ao ide al de uma en ti-
dade in ternacional que pu desse so lucionar es ses
problemas – dois gran des pre sidentes ame ricanos,
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Thomas Wo odrow Wil son e Frank lin De lano Ro ose-
velt. Em fun ção dis so, es tabeleceu-se a sede em
Nova Ior que, com a con cordância ge ral do mun do.

Diante des ses fa tos, da agres são ao Ira que, que 
também é um ata que a to das as na ções do mun do e à 
própria Orga nização das Na ções Uni das e con tra o
espírito que pre side a sua cri ação, exis tência e fun ci-
onamento, po derá esta con tinuar se diada em Nova
Iorque? Essa é a pri meira per gunta a ser fe ita, Sr. Pre -
sidente, no mo mento em que se pen sa na re vitaliza-
ção da Orga nização das Na ções Unidas.

As ra zões que le varam a sede da ONU para os
Estados Uni dos são as mes mas que eri giram, com
assentimento mun dial, o dó lar em mo eda in ternacio-
nal. Por que o dó lar foi re conhecido como mo eda in -
ternacional, con tra a vontade de Lord Key nes, que su -
geria uma ces ta de mo edas in ternacionais para subs -
tituir o ouro como va lor de tro ca re conhecido in terna-
cionalmente? Con tra a vontade de Key nes, o mun do
todo se cur vou, con cordando em que o dó lar fos se a
moeda, não só em ra zão de a eco nomia ame ricana
ser a mais for te do mun do, mas pelo seu pres tígio mo -
ral. A na ção ame ricana de tinha pe rante o mun do o
significado de pá tria da li berdade e da de mocracia,
condições da mais alta res peitabilidade, que, in feliz-
mente, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Se nadores, os
Estados Uni dos es tão perdendo. A cada dia des sa
guerra, es tão per dendo, e per dendo subs tancialmen-
te, ver ticalmente.

Ademais, nem os Esta dos Uni dos têm mais a
maior eco nomia do mundo. A economia da Co muni-
dade Eu ropéia já se igua la, se não a su pera, e o dó lar
certamente ha verá de so frer com os gas tos mo nu-
mentais, es tratosféricos des sa guer ra. Os dé ficits
americanos que es tão cres cendo a cada ano, a cada
mês, en fraquecem a mo eda pe rante o euro, que já
vale mais, hoje, do que o dó lar no mer cado in ternacio-
nal.

A sede da ONU pos sivelmente não po derá ser
mais nos Esta dos Uni dos, em Nova Ior que; o dó lar
também, mu ito pro vavelmente, não po derá mais con -
tinuar sen do a mo eda de cur so in ternacional, re co-
nhecida por to dos, por ra zões mu ito pró ximas da que-
las que po dem de terminar a ins talação da ONU em
outro país.

Enfim, Sr. Pre sidente, essa guer ra é ob viamente
uma afron ta à hu manidade, mas tam bém pode tra zer
conseqüências de sastrosas à pró pria na ção ame rica-
na. Isso não está sen do con siderado nes sa ce gueira
que se aba teu so bre o go verno Bush, na ân sia de
buscar vi tórias eco nômicas tam bém so bre o pe tróleo,
sem o pu dor de, por exem plo, evitar que uma em pre-

sa que foi do vice-pre sidente da Re pública seja logo
apontada como uma das que vai ga nhar mu ito di nhei-
ro com a re construção do Iraque des truído, es pecial-
mente dos po ços de pe tróleo.

Todos es ses fa tos atingem tam bém os brasilei-
ros. É cla ro que o Bra sil ain da tem uma po sição re lati-
vamente mo desta no mun do, mas que mos trou a sua
dignidade. Há mu ito tem po o Bra sil não exi bia um pa -
radigma de ação in ternacional de tan ta dig nidade
como nes ses úl timos tem pos, com a po sição ex plícita
do Pre sidente Lula lu tando pela paz, in terferindo e
buscando apo io in ternacional de to dos os pa íses que
sustentavam as mes mas idéias. O Brasil con quistou,
sim, bas tante des taque na boa ca usa, na ca usa da
paz e do for talecimento e re conhecimento da ONU
como ins tância le gitimadora de de cisões nos con flitos
e nas res pectivas de cisões in ternacionais.

Sr. Pre sidente, esta mes ma con sideração so bre
o fu turo da ONU e a nos sa po sição, a po sição bra silei-
ra, nos le vam a co locar uma questão mu ito de licada,
mas fun damental: se nada mu dar, se a ONU não for
revigorada, se não hou ver ne nhum tipo de san ção in -
ternacional con tra os Estados Uni dos por essa agres -
são uni lateral, essa de cisão que afron tou as na ções
do mun do, se continuar pre valecendo – mu ito mais do 
que an tes, porque a ONU foi des considerada – a tese
da for ça bru ta, o do mínio do im pério da for ça bru ta
sem ne nhuma pre ocupação de le gitimação, mas sim -
plesmente na de fesa pura dos in teresses da ma neira
mais cí nica, se remos obri gados a re pensar a nos sa
posição quan to ao Tra tado de Não-Pro liferação de
Armas Atô micas. Se o ar gumento é só a for ça, se não
vale mais o Di reito, se não vale a lei in ternacional, se
não va lem os or ganismos in ternacionais, se vale a
força e o po der mi litar, en tão, to dos os pa íses te rão
obrigação de se ar mar, me lhorar a sua po sição mi litar
em re lação aos de mais pa íses do mun do.

Segundo o ar razoado que le vou to dos os bra si-
leiros – e eu tam bém con cordava com ele – a con cor-
darem com a as sinatura do Tra tado de Não-Pro lifera-
ção, es távamos afas tando do mun do a pos sibilidade
do uso da vi olência como fa tor de convencimento e fa -
tor de do mínio ab soluto e im perial. Se nada da quilo
mais vale, se pas sa a im perar a for ça bru ta cí nica, é
bom que ad quiramos também, como na ção, uma for -
ça que, pelo me nos, te nha um certo ca ráter dissuasó-
rio, fa bricando o que já po demos – e es tamos num pa -
tamar de de senvolvimento tec nológico que nos per -
mite con seguir o do mínio des sas tec nologias. Não há
por que fi carmos nós como otá rios, como uma na ção
de bo bos a res peitar um tra tado de não-pro liferação
quando o que pro lifera é a for ça das ar mas, o uso da
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força bru ta, o uso da ma ciça agres são numa escala
jamais vis ta na his tória do mundo. A mas sa de ex plo-
sivos, a mas sa de ar mamentos des pejados, de bom -
bas e ar tefatos des truidores des pejados so bre o Ira -
que, nes se cur to es paço de tem po, já ul tra passou
tudo aqui lo que a hu manidade viu em ma téria de ar te-
fatos de destruição.

Se os pa râmetros agora são ou tros, Sr. Pre si-
dente, não há por que fi carmos nós pre sos a um com -
promisso que ti nha ou tros pres supostos: os pres su-
postos da le gitimidade, do res peito à Orga nização
das Na ções Uni das, do res peito aos tra tados in terna-
cionais. Se isso não vale mais, te remos que re pensar
a nos sa po sição.

Estou co locando este pro blema de an temão
porque te mos que começar a con siderar as ques tões
diante do que virá a ser a ONU de pois des sa guer ra.
Agora, se a ONU se re vigorar, se os Esta dos Uni dos
sofrerem al gum tipo de san ção e se vol tar a pre vale-
cer o es pírito de le gitimidade in ternacional, con tinua-
remos na nos sa li nha hu manística de res peitar a
não-proliferação, den tro de um es pírito es perado pela 
humanidade, es perado por todo esse povo que está
indo às ruas no mun do in teiro para con denar a vi olên-
cia e exi gir o for talecimento da le gitimidade, da ra zão,
da éti ca e do es pírito hu manístico que tem que pre si-
dir a evo lução de to dos nós.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam -

pos) – Por ces são do Se nador Mão San ta, con cedo a
palavra ao no bre Se nador Mar co Ma ciel, do Par tido
da Fren te Li beral, pela re presentação do Esta do de
Pernambuco.

S. Exª dis põe de até vin te mi nutos.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pro nuncia o 

seguinte dis curso.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, un gido pela re no vada e ge nerosa ma nifesta-
ção do povo per nambucano, re torno a esta Câ mara
Alta do Con gresso Na cional. Embora au sente du rante
os oito anos em que exer ci o car go de Vice-Pre siden-
te da Re pública, nun ca me con siderei afas tado do Se -
nado Fe deral, cu jos trabalhos acom panhei sem pre
com vivo in teresse, em ra zão do pa pel que lhe cum -
pre na vida pú blica na cional em 177 anos de exis tên-
cia.

A cir cunstância de ha ver aqui, en tre 1983 e
1994, de sempenhado man datos que me en sejaram
participar de mo mentos de cisivos do processo po líti-
co bra sileiro jus tifica a hon ra e a sa tisfação com que
volto a esta tri buna e re tomo a con vivência com ilus-
tres per sonalidades da vida bra sileira, mu itos dos

quais es timados ami gos. A este jú bilo, es pero acres -
centar o pra zer de no vas ami zades de emi nentes co -
legas que tam bém aqui che gam para uma nova eta pa
de suas car reiras po líticas. A to dos, e a cada um, sa ú-
do com igual re verência, de sejando-lhes su cesso e
conquista de no vos êxitos em suas tra jetórias como
integrantes da re presentação na cional.

Mais que um de ver, ale gra-me, desde logo, re -
cordar as ati vidades de senvolvidas como Vice-Pre si-
dente da Re pública nos dois man datos do go verno do 
Presidente Fer nando Hen rique Cardoso, cuja con vi-
vência foi para mim ex tremamente fe cunda e agra dá-
vel em ra zão dos atri butos pes soais de Sua Exce lên-
cia. So bre ele se po deria di zer o que afir mou The odo-
re Ro osevelt ao des pedir-se da chefia do go verno dos 
Estados Unidos: “Ne nhum pre sidente gos tou tan to da 
presidência... E ne nhum pre sidente de ixou o car go
com tan to gos to pela vida...”.

Sem pre tender an tecipar-me ao re conhecimen-
to que o tem po re serva à his tória da in tensa e den sa
“Era FHC”, que se pa utou pelo res peito à éti ca e
transparência  e se ca racterizou por no táveis avan ços
democráticos, con solidação da es tabilidade eco nômi-
ca, am pliação das con quistas so ciais e cres cente in -
serção do Bra sil na so ciedade in ternacional nes tes
tempos de mun dialização do pla neta. Tais re alizações
– ope radas em parceria com o Con gresso Na cional,
que, em mo mento al gum, nos fal tou – são tanto mais
destacáveis, so bretudo quan do se con sidera que sig -
nificativas transformações ocor reram, in clusive mu-
danças de pa radigmas, nos pla nos po lítico, eco nômi-
co e so cial, mal grado di ferentes crises in ternacionais
que con secutivamente de safiaram a vi são an tecipa-
tória, o ti rocínio e a ca pacidade de mo bilização do go -
verno.

A isso, Srªs e Srs. Se nadores, se deve adi tar tra-
ços pre sentes na personalidade do Pre sidente Fer -
nando Hen rique que a es tadística re gistra como in dis-
pensáveis à con duta do go vernante: a cor dura, o
equilíbrio, a to lerância, o dis cernimento, a se renidade
e a ca pacidade di alógica ali ada à tem pestividade das
decisões, atri butos es senciais à ges tão de um país
rico em sua di versidade e com plexo na va riada cons -
telação de seus pro blemas.

Sr. Pre sidente, vol to-me agora para as nos sas
tarefas, es peranças e ex pectativas como in tegrante
desta Casa de tão no bres tradições, tan to quan to
para as nos sas responsabilidades como par tes in te-
grantes da re presentação po lítica de toda a Na ção.

Esta é, ob serve-se, a pri meira le gislatura de um
novo sé culo, marcado co incidentemente por ini ciar o
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sexto sé culo da nos sa exis tência, de pois do en contro
de cul turas ocor ri do nos al vores do ano 1500.

Novos tem pos não são me didos só pelo trans -
curso ir remediável dos dias ou pela su cessão cro no-
lógica dos anos e dos fa tos que os ro manos nos de i-
xaram como he rança no re gistro de seus Anales, es -
senciais para fi xação do ca lendário ocidental. São im -
portantes, so bretudo, pela lú cida cons tatação de Sa -
muel Hut tington de que o tem po – sua ex celência, o
tempo – é o úni co re curso inad ministrável da po lítica.
Ou nos va lemos dele como pre disposição para mu-
dar, ou a ele nos sub metemos de for ma com passiva e 
conformista, como ini migo e ad versário à pro cura do
qual se em penhou em sua obra-sín tese Mar cel
Proust. Tra tando-se do in teresse na cional, não po de-
mos de ter-nos a la mentar o tem po per dido ou con su-
mir o pre sente sem agir com a ob jetividade que a Na -
ção nos im põe.

Nosso de ver é, ao lado das mu itas mu danças já
realizadas, resgatar as oportunidades per didas para
materializar re formas que a so ciedade de nós es pera.
Lembrem-se de que nos úl timos anos fo ram pro mul-
gadas 35 emen das cons titucionais!

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mite-me V.
Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o
Senador Ro meu Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se nador Mar -
co Ma ciel, es tava ou vindo o dis curso de V. Exª com
atenção, mas o que me faz apar teá-lo é o de sejo de
foro ín timo, a emo ção de vê-lo no vamente nes sa tri -
buna.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Obri gado
a V. Exª.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª é um
emérito re presentante do Par tido ao qual per tenço;
um ho mem que deu, du rante a sua ges tão na
Vice-Presidência da Re pública, o exem plo de le alda-
de e dig nidade na con dução da co isa pú blica. Não há
neste País um ser hu mano, prin cipalmente os po líti-
cos, que pos sa te cer qual quer tipo de crí tica ao tra ba-
lho, à de dicação, à pos tura e à cul tura de V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu ito
obrigado.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Além dis so, V.
Exª traz a esta Casa um dis curso mos trando, pro va-
velmente, os ca minhos que fo ram se guidos e aque les
que de vemos trilhar para que a so ciedade te nha mais
tranqüilidade na sua exis tência. A mi séria e a po breza
existem. Mais do que nin guém V. Exª co nhece os pro -
blemas do Nordeste – pro vavelmente do res to do Bra -

sil tam bém – como a pal ma da mão, e ja mais um bom
governante po derá des prezar os con selhos e os co -
nhecimentos que V. Exª tem – por to das as di ficulda-
des que pas sou, par ticipando de tudo com so frimento
– e, as sim, pos sa ado tar uma li nha de con duta que re -
cupere todo o tem po per dido. V. Exª sem pre foi mu ito
gentil, re cebendo-nos em to das as ho ras que precisá-
vamos conversar, ex plicando-nos e nos ori entando na 
nossa con duta par lamentar, na nossa vida pú blica.
Quero, por tanto, cum primentá-lo e di zer que sin to
muito or gulho em po der ser, hoje, um par de V. Exª
nesta Casa e  se guir, de perto, to dos os exem plos
que, te nho certeza, V. Exª tra rá nes sa tri buna.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
nador Ro meu Tuma,  que ro agra decer en tre des vane-
cido e sen sibilizado as ge nerosas re ferências que V.
Exª faz a res peito da mi nha conduta na Vice-Pre si-
dência, e tam bém do comportamento que es pera de
minha pes soa no Se nado Fe deral. Devo di zer que
suas pa lavras mu ito me agra dam, em bora deva con -
fessar que são ge nerosas pela con dição de ami gos
que so mos de dé cadas. De toda ma neira, é com mu i-
to pra zer e sa tisfação que aco lho o seu apar te e o in -
corporo ao meu dis curso.

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con cedo
um apar te ao Se nador José Jorge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se nador Mar co
Maciel, quero apro veitar esta opor tunidade para sa u-
dar a pre sença de V. Exª no vamente aqui no Se nado
Federal. É a ter ceira vez que nós, per nambucanos,
com mé rito, elegemo-lo Se nador. V. Exª teve opor tuni-
dade de ser De putado Esta dual, De putado Fe deral,
Presidente da Câ mara dos De putados, Go vernador
do nos so Esta do, Vice-Presidente da Re pública, du -
rante oito anos, e, ago ra, Se nador re presentante do
Estado de Per nambuco pela ter ceira vez. E to das es -
sas fun ções V. Exª sem pre exer ceu com a ca pacidade
de tra balho má xima e tam bém com uma das ma iores
formas de se exer cer a atividade po lítica. Por tanto, V.
Exª é um exem plo para to dos nós que fa zemos po líti-
ca no Esta do de Per nambuco e um exem plo tam bém
para to dos nós que so mos com panheiros seus do
PFL. Te mos cer teza que V. Exª será mu ito im portante
nesta nova eta pa que o País vai cum prir. Qu ero sa u-
dá-lo e di zer-lhe que es tamos mu ito fe lizes com a sua
volta ao Se nado Fe deral.

O SR. MARCO MACIEL  (PFL – PE) – Mu ito
obrigado pelo seu apar te, no bre Se nador José Jor ge,
conterrâneo e, so bretudo, gran de ami go. Qu ero di zer
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que es pero, conforme ex pectativas suas e do povo
pernambucano, cor responder à con fiança que, pela
terceira vez, me foi con ferida de re presentar nos so
Estado, o Esta do de Per nambuco, no Congresso Na -
cional. Por fim, tam bém quero di zer a V. Exª que cer ta-
mente es taremos, jun tamente com a sua atu ação, lu -
tando pe los in teresses do nos so Esta do e da nos sa
gente.

O Sr. Jor ge Bor nhausen (PFL – SC) – Per mite
V. Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Con cedo
o apar te ao no bre Se nador Jor ge Bor nhausen.

O Sr. Jor ge Bor nhausen (PFL – SC) – Emi nen-
te Se nador Mar co Ma ciel, é com mu ita hon ra que as -
sistimos ao seu pri meiro pro nunciamento no re torno
que faz por obra, arte e voto do povo per nambucano a 
esta Casa. Qu ero di zer que não po deria de ixar de me
manifestar, como Pre sidente do PFL, do qual V. Exª foi 
e é um dos gran des lí deres e foi seu fun dador, para
salientar a ex traordinária atu ação que teve, de for ma
muito dis creta, mas mu ito efi ciente, como Vice-Pre si-
dente da Re pública. Foi um mo mento mu ito im portan-
te na vida do País, e V. Exª sou be se con duzir como
ninguém até hoje se con duziu na quele car go. E isso
nos hon ra, seus ami gos, seus com panheiros de Par ti-
do, seus li derados. E te nho cer teza que no vamente
aqui, nes ta Casa, com o seu co nhecimento, a sua ex -
periência e a sua in teligência, V. Exª será um gran de
Senador de Per nambuco, do Bra sil e do PFL.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se nador
Jorge Bor nhausen, agra deço o seu apar te e o seu de -
poimento a res peito da mi nha con duta e, de modo
particular, dos oi tos anos em que es tive no exer cício
da Vice-Pre sidência da Re pública. E que ro di zer da
admiração que não ape nas eu, mas toda a Casa tem
por V. Exª, pela sua atu ação po lítica e pe las suas vir -
tudes cí vicas. E por isso aco lho o seu apar te ao meu
discurso, com mu ita sa tisfação e como uma de mons-
tração tam bém de ami zade.

Mas, pros sigo, Sr. Pre sidente, so mos, por nos sa
composição de mográfica, por nos sa com posição ét -
nica, por nos sa for mação his tórica, por nos sa com-
plexidade eco nômica, en fim, por uma sé rie de fa tores
que in fluem em nos sa con formação cultural, aque la
realidade po lítica que Ro bert Dahl cha mou de “po liar-
quia”, ex pressão utilizada para de finir a mul tiplicidade
dos cen tros de po der das gran des de mocracias con -
temporâneas. Este modelo, acentuado e em mu itos
aspectos am pliado pela Cons tituinte de 87/88, deu às 
instituições po líticas um novo pro tagonismo, respon-

sabilidades e obri gações das qua is não po demos nos 
demitir.

Próximos es tamos, Sr. Pre sidente, de al cançar
o que anos atrás, des ta tri buna, con siderei es sencial
ao País: um sis tema po lítico mais equi librado mais co -
operativo, mais har mônico, em que os po deres do
Estado fos sem – per mitam V. Exªs o ne ologismo –
“eqüipotentes”, pela re levância de seu de sempenho e 
do qual de pende a go vernabilidade do País.

As ca racterísticas do novo pre sidencialismo,
inaugurado em 1988, já não são mais com patíveis
com aque le “go verno con gressual” a que se re feria o
Presidente Wo odrow Wil son. A ati vidade go verna-
mental tor nou-se mu ito mais abran gente. Extra polou
os po deres tra dicionais, agre gou no vas instituições,
passou a ser com partilhada por no vos ato res e pro ta-
gonistas, en tre os quais en tes, devo des tacar, apa-
rentemente in fungíveis como a opi nião pú blica, o “ter -
ceiro se tor” e a ca pacidade or ganizacional de sin dica-
tos e en tidades corporativas em vir tualmente to dos
os se tores de atividades. A economia, a em presa, o
setor pro dutivo, o de ser viços e a mí dia tam bém ad -
quiriram um di namismo, um grau de par ticipação na
vida po lítica que não po demos des conhecer. A so cie-
dade de mocrática é ne cessariamente – lem brava Ma -
chado de Assis, re ferindo-se à li berdade – tu multuá-
ria, agi tada, mu itas ve zes in constante, de sordenada;
mas nis to tam bém re side sua cri atividade e di namis-
mo. Ao lado dos po deres tra dicionais e in substituíveis
do Esta do, es sas no vas e es senciais ins tituições po lí-
ticas e so ciais igual mente con tribuem para a le gitimi-
dade do sis tema po lítico. De vemos, portanto, es tar
atentos a seus mo vimentos como fa tores in dispensá-
veis de nos sas próprias ações.

Srªs e Srs. Se nadores, o Se nado, ins tituição
quase bi centenária, pas sa por trans formações que
ampliaram seu po der, di ver sificaram suas atri buições,
multiplicaram suas res ponsabilidades, mas nun ca o
desvirtuaram no de votamento à ca usa na cional. Sua
atuação du rante o Impé rio, a des peito da in terferência
inusitada do Po der Mo derador, mormente em sua
composição ini cial, que le vou boa par te dos his toria-
dores bra sileiros a apo dá-lo de au licismo, foi calcada,
a par tir do Se gundo Re inado, por uma in fluência que
não en contrava si milar.

Segundo a obra de Pi menta Bu eno, o Mar quês
de São Vi cente, “Di reito Pú blico Bra sileiro e Aná lise
da Cons tituição do Império”, aqui es tavam re presen-
tados os dois prin cípios es senciais à so brevivência
de toda a Na ção, “o predomínio da utilidade ou in te-
resse ge ral”, que deve pre valecer so bre as as pira-
ções e in teresses lo cais, e “a es tabilidade na cional.”
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Ao ado tar a Fe deração como for ma de or ganiza-
ção do Esta do, a Re pública mu dou os de veres e a
própria com posição da Casa. O mo delo fe derativo es -
tabelecido pela Cons tituição de 1891 pres creveu algo 
que não exis tia no Império: a igual dade das an tigas
províncias, en tão transformadas em Esta dos-Mem-
bros e, por con seguinte, a pa ridade de sua re presen-
tação po lítica.

Ouço, com pra zer, o aparte da Se nadora Pa trí-
cia Go mes.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Em
seguida, tam bém gos taria de aparteá-lo, Se nador
Marco Ma ciel.

A Srª Pa trícia Sa boya Go mes (PPS – CE) –
Senador Mar co Ma ciel, quero ape nas con gratular-me
com V. Exª, pa rabenizá-lo pelo seu pro nunciamento e
dizer do apre ço, da ad miração, não só mi nha, mas de
todos os bra sileiros, pelo seu com portamento ao lon -
go da sua vida e da sua tra jetória po lítica e pes soal.
Seu de sempenho, a for ma no bre como se tem con du-
zido, ser vem de exem plo para as pró ximas ge rações.
No Bra sil, as pes soas, com ra zão, mu itas ve zes,
acham que a po lítica é uma co isa ruim e até mes mo
suja, mas V. Exª tem-se des tacado pelo exem plo de
seriedade e de trans parência. Por tanto, que ro pa ra-
benizá-lo mais uma vez e di zer da ad miração que te -
nho por V. Exª, não só eu mas, cer tamente, os ce aren-
ses, a quem re presento no Se nado Fe deral. Pa ra-
béns!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se nadora
Patrícia Go mes, aco lho com mu ita sa tisfação o apar te
de V. Exª, cer tamente mar cado pela pro ximidade dos
nossos Esta dos e pela iden tidade no tra tamento das
questões nor destinas.

O apar te de V.Exª mu ito me des vanecesse e, ao 
mesmo tem po, ser ve-me de es tímulo para que pos sa
continuar a exer cer a vida pú blica com de terminação
e, mais do que isso, com mu ito es pírito pú blico.

Por isso, sen sibilizado, digo, mais uma vez, que
recebo o apar te de V. Exª.

Concedo nes te ins tante o apar te ao no bre Se -
nador Edu ardo Su plicy.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se na-
dor Mar co Ma ciel, faz ago ra doze anos que há uma
convivência ma ior en tre nós dois. V. Exª sabe que,
quando V. Exª era Lí der do Pre sidente Fer nando Col -
lor de Mel lo, tive al gumas di ferenças com V. Exª, mas
sempre em um diá logo de mu ita cons trução no in te-
resse ma ior des te País e do povo bra sileiro. E V. Exª
sempre me im pressionou pela sua con duta. No Se na-
do Fe deral, V. Exª já teve opor tunidade de me ou vir di -

zer que me im pressionava como es tava con tinuamen-
te aten to ao que se pas sava nas di versas co missões,
apesar de, às ve zes, fun cionarem concomitantemen-
te as Co missões de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia, de Edu cação, de Assun tos So ciais, de Assun tos
Econômicos, de Orça mento e uma CPI. E V. Exª, por -
que era Lí der, es tava aten to a tudo o que se pas sava.
Eu, como Se nador de Opo sição, no tava isso. Qu ando,
em 1991, apre sentei o pro jeto de ga rantia de ren da
mínima, V. Exª ex ternou dú vidas, mas teve a gen tileza
de me con vidar – e  me lem bro mu ito bem dis so –
para uma ex posição so bre o as sunto pe rante toda a
Bancada do PFL na bi blioteca ou na sala de re uniões.
Agora, V. Exª traz para o Se nado al gumas de suas
principais re flexões so bre os anos de tra balho in tenso
no Exe cutivo, como Vice-Pre sidente da Re pública.
Quero di zer que es tarei sem pre ou vindo, com mu ita
atenção, a sua re comendação, as suas pa lavras. Sei
que, por ve zes, po deremos ter di ferenças, as quais,
com cer teza, nos le varão a um ca minho mu ito po siti-
vo para o Bra sil. Meus cum primentos!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu ito
obrigado a V. Exª.

Concedo um apar te ao Se nador Tas so Je reissa-
ti, mas não sem an tes agra decer mais uma vez o de -
poimento do Se nador Eduardo Su plicy, so bretudo
quando se re porta ao pe ríodo em que con vivemos no
Senado Fe deral, em cam pos opos tos, mas dan do
pleno cur so às nos sas idéias e, pelo diá logo, chegan-
do a al guns en tendimentos so bre pro blemas de in te-
resse co mum. E V. Exª re cordou, com pro priedade, o
Programa da Ren da Mí nima. Eu gos taria de di zer
que, de fato, àque la oca sião, aque le era um pro jeto
que re presentava uma ino vação e que foi ado tado
pela Ban cada do PFL, per mitindo sua bre ve apre cia-
ção pelo Se nado e seu en vio, logo após, à Câ mara
dos De putados.

Ouço com pra zer V. Exª, Se nador Tas so Je reis-
sati.

O Sr. Tas so Je reissati (PSDB – CE) – Se nador
Marco Ma ciel, eu não po deria de ixar de, ao ou vir o
seu pri meiro pro nunciamento, con gratular-me com
suas pa lavras e di zer da mi nha ale gria e honra em es -
tar lhe ou vindo. Suas pa lavras traduzem toda a sua
experiência po lítica, todo o seu es pírito pú blico e toda
uma vida que, como dis se a Se nadora Pa trícia Sa bo-
ya Go mes, é exem plar de ho mem pú blico. V. Exª é um
homem pú blico re almente ina tacável nes te País. Qu -
ero di zer ain da que é uma ale gria e uma hon ra para
mim, como Se nador nor destino, po der fa zer parte, a
seu lado, des ta Casa e da Ban cada nor destina. Com
sua pre sença, V. Exª ra tifica a tra dição do Se nado de
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ter, nos seus qua dros, os ho mens mais cul tos e ilus -
tres des te País.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu ito
obrigado, no bre Se nador Tasso Je reissati. Ao agra de-
cer o apar te de V. Exª, pro duto da ami zade que nos
une, que ro di zer que ele mu ito me agra dou, por que foi
um de poimento que, de al guma for ma, cor responde
ao que ve nho bus cando fa zer ao lon go da mi nha ativi-
dade po lítica.

V. Exª tem uma ex celente vida pú blica, go vernou
o seu Esta do em di ferentes instantes e de for ma mu i-
to com petente. Por tanto, é uma satisfação, para mim,
poder ser seu co lega, nes te ins tante, no Se nado Fe -
deral, bus cando, as sim, tra balhar, em par ceria, na so -
lução dos gran des pro blemas do nos so País.

O Sr. Fer nando Be zerra (Bloco/PTB – RN) – V.
Exª me con cede um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço,
com pra zer, o de poimento de V. Exª.

O Sr. Fer nando Be zerra (Bloco/PTB – RN) –
Senador Mar co Ma ciel, que ro cum primentá-lo pelo
discurso que pro fere nes ta Casa, um dis curso que re -
vela o quão cul to é V. Exª, mar cado sem pre por esse
sentimento de pa triotismo. Qu ero di zer, a exem plo
dos que me an tecederam, que te nho uma gran de
honra em ser seu co lega nes ta Casa – eu que me
acostumei, por mu ito tem po, a tra tá-lo como Pre si-
dente e a ad mirá-lo em sua exem plar tra jetória na
vida pú blica. Em al gum mo mento, tal vez te nhamos,
pontualmente, dis cordado, mas isso re vela o quan to
V. Exª tem se de dicado às ações de vida pú blica des te
País. É um ho mem que tem de fendido os in teresses
regionais. A Re gião pre cisa, cada vez mais, da sua
atuação, da sua ex periência, ten do em vis ta a sua tra -
jetória de vida, para que pos samos re construir no va-
mente or ganismos re gionais como a Su dene – cuja
bandeira V. Exª sus tentou por mu ito tem po –, a fim de
que eles pos sam efe tivamente pres tar um serviço a
este País. Qu ero di zer da pro funda ad miração que te -
nho por V. Exª, do or gulho que te nho aqui de me in clu-
ir en tre os seus co legas. Estamos hoje em cam pos
opostos – V. Exª par ticipando de um Par tido que faz
oposição ao Go verno, e eu li derando o PTB, que faz
parte da base de sus tentação do Go verno Lula –, mas 
temos sem pre ob jetivos co muns: queremos o me lhor
para o nos so País e para a nos sa Re gião. Pa rabéns,
Senador Mar co Ma ciel!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
nador Fer nando Be zerra, que ro di zer a V. Exª da sa tis-
fação em ou vir as suas pa lavras. Acres cento que é do
próprio pro cesso par lamentar, de um modo ge ral, a

ocorrência de di vergências. Isso, de al guma for ma,
enriquece a dis cussão. Tal vez seja por meio das di -
vergências que con seguimos, mu itas ve zes, es tabe-
lecer os de sejados con sensos, que per mitem re solver
as gran des ques tões na cionais. Pos so di zer que a
convivência com V. Exª foi mar cada por essa boa con -
vergência de pon tos de vista, no ge ral, e, quan do
ocorreu uma ou ou tra di vergência, isso não quer di zer
que não te nha sido, tan to da sua par te quan to da mi -
nha, na bus ca da me lhor so lução que en tendíamos
para o País.

Ouço, ago ra, o Se nador Ro berto Sa turnino.
O Sr. Ro berto Sa turnino (Blo co/PT – RJ) – Se -

nador Marco Ma ciel, es cutei com aten ção o dis curso
de V. Exª. Qu ero cum primentá-lo pelo seu con teúdo.
Não quis in terromper para não trun cá-lo, mas não
queria que V. Exª ter minasse seu dis curso sem dar
aqui o meu de poimento da sa tisfação que te nho – e
temos to dos nós – em vê-lo nes sa tri buna. V. Exª é
uma fi gura que en riquece a Casa, que pres tigia to dos
nós, por que pres tigia o Se nado. V. Exª é uma fi gura
pública, um ho mem pú blico exem plar, que tem a res -
peitabilidade de toda a Na ção, e, por isso, cons titui
um or gulho para esta Casa. Não po deria de ixar de ex -
pressar meu sen timento no mo mento em que V. Exª
sobe à tri buna para fa zer seu pri meiro pro nunciamen-
to.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se nador
Roberto Sa turnino, que ro agra decer o seu apar te e
posso, usan do uma ex pressão bí blica, di zer: “Por se -
des vós quem sois”, esse seu apar te mu ito me sen si-
biliza e, de al guma for ma, também ser ve de es tímulo
para que eu pos sa se guir tra balhando em fa vor do
País, nes ta Casa, que mu itos ex poentes pos sui,
como é o caso de V. Exª.

Sr. Pre sidente, pros sigo di zendo que, ao con trá-
rio do que ocor reu nos Esta dos Uni dos, em que o
pacto da or ganização po lítica pre cedeu o texto cons ti-
tucional da Con venção da Fi ladélfia, no Bra sil o sis te-
ma fe derativo não foi uma con quista dos no vos Esta -
dos, mas uma ou torga da União em fa vor da ma nu-
tenção e do for talecimento da uni dade na cional.

Esse pa pel histórico, exercido com zelo du rante
toda a Re pública, foi re forçado com o novo mo delo fe -
derativo da Car ta de 1988, ao con siderar como en tes
federativos os Mu nicípios. Trata-se de uma sin gulari-
dade de fá cil con cepção e di fícil de ser con cretizada,
conquanto me reça ple no aca tamento. Daí a ne cessi-
dade, fri so mais uma vez, de con ciliarmos, de forma
criativa, os in teresses na cionais com os re gionais e
locais.
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Essas mu danças, pro duto de nos sa evo lução
histórica e im posições mul tifacetadas da re alidade
brasileira, fo ram acom panhadas por trans formações
que tam bém mar caram as grandes de mocracias em
relação às fun ções do Le gislativo no sis tema po lítico
contemporâneo. O pa pel de ela borar leis, da con cep-
ção tri partite de po deres de Mon tesquieu, foi pa ulati-
namente mul tiplicado pe las atri buições de fis calizar a
administração e pela ne cessidade de as segurar a di -
versidade po lítica, ide ológica e par tidária de toda a
Nação, que os sis temas ele itorais de vem cum prir, in -
clusive para ga rantir a go vernabilidade.

A es sas atri buições se acres ceu a res ponsabili-
dade do Se nado na for mulação e acom panhamento
da po lítica ex terna, por cons tar do elen co das fun ções
da nos sa Cons tituição a res ponsabilidade de apro var,
privativamente, os agen tes di plomáticos do País e o
poder de ra tificar acor dos e com promissos in ternacio-
nais. É uma atri buição, vale re cordar, que nos so an ti-
go co lega de Se nado, o Pro fessor Afon so Ari nos,
sempre de fendeu ser não ape nas ra tificadora, mas
também re tificadora. Aliás, é uma ino vação que o in ci-
piente Di reito Par lamentar Bra sileiro já for mulou, mas
ainda não con cretizou.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço V.
Exª, no bre Se nador Edu ardo Aze redo, re presentante
de Mi nas Ge rais.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Pre za-
do Se nador Marco Ma ciel, que ro ape nas di zer da mi -
nha sa tisfação em po der con viver com V. Exª nes ta
Casa. Qu ando da cam panha ele itoral, às ve zes, per-
guntavam-me o que ha via me mo tivado a dis putar
uma ca deira no Se nado. Uma das co isas que eu di zia
era: “Lá, no Se nado, eu po deria con viver com pes so-
as como Mar co Ma ciel”. V. Exª foi um vice-pre sidente
no mo delo ide al: dis creto, po rém efi ciente, em to das
as ve zes que foi cha mado a to mar al guma de cisão.
Foi ex tremamente leal ao Pre sidente Fer nando Hen ri-
que, qua lidade que não está sem pre pre sente no po lí-
tico bra sileiro. Lem bro-me também de que, em 1994,
a sua es colha para ser vice na cha pa do Pre sidente
Fernando Hen rique de ixou os mi neiros mu ito sa tisfei-
tos, por que já tí nhamos essa re lação de pro ximidade
com V. Exª. No meu caso par ticular, V. Exª sabe mu ito
bem que vem de ra ízes fa miliares, uma vez que meu
pai, Re nato Aze redo, por seis ve zes De putado Fe de-
ral, era um gran de ami go de V. Exª, e, por tanto, re cebi
de he rança essa ad miração e essa ami zade. Ain da
recentemente, pude sen tar a seu lado aqui nes te ple -
nário para pe dir-lhe in formações, ab sorver um pou co

da sua cul tura so bre a fun ção parlamentar, so bre o
Senado bra sileiro, para que eu pos sa aqui de sempe-
nhar bem o man dato que o povo mi neiro me con fiou.
A pre sença de V. Exª aqui é ex tremamente po sitiva
para o Bra sil, e to dos nós es tamos fe lizes por tê-lo
como com panheiro.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu ito
obrigado, no bre Se nador Edu ardo Aze redo. A ad mira-
ção que te nho por V. Exª vem por he reditariedade. Eu
já ad mirava seu pai, que foi meu com panheiro du ran-
te mu itos anos na Câ mara dos De putados e que era
um dos mais lú cidos e com petentes po líticos bra silei-
ros. Por tanto, V. Exª, de al guma for ma, também é her -
deiro de no bres tradições. Seu pai foi um ami go cons -
tante, um con selheiro per manente do Pre sidente Tan -
credo Ne ves, e o aparte de V. Exª é para mim mu ito
importante.

O Sr. João Ri beiro (PFL – TO) – Per mite-me V.
Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Vou con -
ceder o aparte a V. Exª em se guida, tão logo avan ce
um pou co no meu pro nunciamento.

A re alidade po lítica do Bra sil já nos re clama ou -
tras obri gações que, em bora não es critas, se in cluem
em nos sos compromissos. Ago ra já não te mos só a
tarefa de pre servar os bens de que des fruta a so cie-
dade, re presentada pe los di reitos conquistados. So -
mos res ponsáveis tam bém por sua con cretização. E
sabem V. Exªs como ain da são tan tos e tão ne cessári-
os os di reitos que a úl tima Cons tituinte con cedeu ao
povo, mas ain da não lo graram os po deres pú blicos
materializar, en sejando efi cácia ple na ao tex to pro-
mulgado. A con ciliação en tre in teresses ge rais e lo ca-
is de pende da cons tante e, no nos so caso, in termiten-
te adap tação do ide al cons titucional à re alidade na ci-
onal, confor me se cons tata pela apro vação de 45
emendas, an tes de a pró pria Constituição com pletar
15 anos de vi gência. Tudo de corre de um mo delo em
desuso, ex cessivamente re gulamentar, pro fusamente
prolixo, de masiadamente mi nucioso que mar cou a
elaboração da Carta em vi gor. Mas re conheça-se que
a ce leridade das trans formações de uma era em que
ninguém, se quer os mais ilus trados, é ca paz de pre-
ver o fu turo, em face de ino vações ci entíficas, avan-
ços tec nológicos e in tensas mu danças so ciais, de-
mandam fre qüentes al terações no tex to cons titucio-
nal.

Quem é hoje ca paz de precisar, por exem plo,
quais as pos sibilidades e os li mites da en genharia ge -
nética? Quem po deria su por que a na notecnologia,
tão es sencial aos pro gressos da mi croeletrônica e da
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informática se trans formaria numa ciência ou numa
revolução tec nológica? Quem é ca paz de en contrar
respostas e dar so luções aos pro blemas éti cos que
essas vertiginosas trans formações es tão ge rando em 
todo o mun do?

Tudo isso, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
faz-nos re fletir so bre a ne cessidade de con tinuarmos
a adap tar o Tex to Cons titucional, isto é, a ope rar mu -
danças que ve nham a fa zer com que o Texto Cons titu-
cional re flita as as pirações de nos sa so ciedade.

Todas es sas in terrogações têm en contrado res -
postas que re cebem, hoje, pre ponderante res paldo
social. Re firo-me à im peratividade e à ace itação ge -
neralizada das adap tações que pre cisamos promover
no novo mo delo ins titucional, como modo de ob ter so -
luções ra zoáveis e fac tíveis para os de safios na ciona-
is.

Essa ne cessidade de mu dar para trans formar,
de trans formar para so breviver, e de so breviver para
podermos con viver em har monia, con ta com res paldo
social, so lidariedade da opi nião pú blica e sus tenta-
ção em to dos os se tores da vida na cional. Dis põe de
outro pressuposto tão es sencial quan to to dos es ses:
conta com o apo io po lítico pró ximo da una nimidade
das for ças partidárias re presentadas no Parlamento
brasileiro.

Nós, que on tem éramos si tuação, sus tentamos
ser im prescindível e inadiável a con tinuidade das re -
formas es truturais do Esta do bra sileiro. Algu mas
emendas lo graram êxi to e tam bém sus tentação da
maioria do Con gresso Na cional, ou tras la mentavel-
mente não ti veram o mes mo des tino.

É opor tuno não des lembrar que as mu danças
reclamadas não são pas sos iso lados, mas eta pas de
um lon go pro cesso.

Concedo, agora, um aparte a V. Exª, Se nador
João Ri beiro.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam -
pos) – (Fazendo soar a cam painha.) – Ape nas para
disciplinar os tra balhos e em res peito ao pró ximo ora -
dor ins crito, a Mesa aler ta o ora dor, Se nador Mar co
Maciel, com preendendo a im portância do seu pro-
nunciamento, que já se pas saram vin te mi nutos do
tempo des tinado a S. Exª. Peço a con tribuição, por -
tanto, do aparteante.

O Sr. João Ri beiro (PFL – TO) – Pro curarei ser
breve, Sr. Presidente. Mas não po deria de ixar, Se na-
dor Mar co Ma ciel, pas sar esta opor tunidade de re gis-
trar a mi nha ad miração e o res peito que te nho por V.
Exª, um dos ho mens pú blicos de con duta mais ili ba-
da, de uma vida pú blica in vejável e res peitada. Na

verdade, sou seu ele itor e ami go des de quan do fui
Vereador na ci dade de Ara guaína. Qu ando V. Exª lá
me vi sitou, como pré-can didato à Pre sidência da Re -
pública pelo nos so Par tido, eu era Pre feito e tive a
honra de dar-lhe, na quela oca sião, 3.500 vo tos dentro
de uma dis puta in terna que ha via em nos so Par tido,
pelo res peito e ad miração que te nho por V. Exª. Então, 
faço este re gistro, di zendo que V. Exª só en grandece
esta Casa e sou mu ito fe liz de ser meu ami go e te-
nho-o como um dos meus con selheiros. Pa rabéns
pelo pro nunciamento que faz!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
nador João Ri beiro, agra deço mu ito des vanecido seu
aparte e o fato de V. Exª ter re cordado tam bém a lon -
ga ami zade que nos une.

Sr. Pre sidente, gran de par te dos que in tegram
esta Casa sabe de mi nha pre gação em prol das mu -
danças no ar cabouço ins titucional do País. Sei, como
tantos, não se tra tar de ta refa fá cil. Re conheço que
isso de pende de al terações no pro cesso cul tural bra -
sileiro, na su peração de dis torções ob servadas em
nossos cos tumes po líticos, e tam bém ser na tural a
existência de pon tos dis cordantes quan to ao con teú-
do ma terial de mu danças.

Ao pre conizar as re formas po líticas como pri ori-
tárias, de sejo es clarecer que elas não se cir cunscre-
vem so mente às mo dificações na le gislação ele itoral
e par tidária. Elas en volvem o aper feiçoamento do
“sistema de go verno” que pra ticamos e exigem, en tre
outras me didas, re mover zo nas cin zentas no re lacio-
namento en tre o Po der Exe cutivo e o Po der Le gislati-
vo, mo dernizar os pro cedimentos do Con gresso Na ci-
onal, promover a re forma do Ju diciário, vis to ser a boa 
prestação ju risdicional de par te do Esta do es sencial à 
fruição da ci dadania. Daí por que con sidero a re forma
do Ju diciário en tre aque las que de vem ser in cluídas
nas re formas po líticas. Essas re formas po líticas com -
preendem tam bém, a meu ver, a re forma tri butária,
posto que essa tem uma sig nificação mu ito gran de na 
conformação de nos sa Fe deração. As re formas po líti-
cas não po dem tam bém de ixar de en volver a re defini-
ção do mo delo fe derativo e igual mente a “re publicani-
zação da Re pública”, com o ob jetivo de res taurar va -
lores que caracterizam uma au têntica res pu blica, no 
sentido ci ceriano do ter mo.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,  já vou
longe e não devo can sar o Ple nário com idéi as que
são pro duto de mi nhas cren ças e de mi nha ex periên-
cia de ho mem pú blico. To dos nós so mos, como que ria
Gasset, “nós e nos sas cir cunstâncias”. As cir cunstân-
cias às ve zes trans cendem nos sa pró pria his tória de
vida. Te nho, con tudo, pro curado man ter a co erência
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entre as cir cunstâncias da mi nha vida e de mi nhas
convicções. Para isso, pro curo des pir-me dos pre con-
ceitos que mi nha formação pos sa ter in fluenciado ou
minha prática pos sa ter atri buído.

Estou cer to de que o Bra sil e o Con gresso Na ci-
onal vi vem um mo mento fe cundo e de gran de sig nifi-
cação, em bora não seja ins tante úni co na lon ga tra je-
tória da Insti tuição. Não pela cir cunstância do po der
político ter tran sitado da mi noria de on tem para a ma i-
oria de hoje, pois isso se ob servou na “Re pública Li -
beral de 46”, e tam pouco é pe culiaridade da Re públi-
ca, por que no Impé rio foi ro tina, isto é, o Impé rio foi
um pe ríodo da nos sa his tória mar cado por uma lon ga
estabilidade ins titucional. A sin gularidade des te mo-
mento é que a ma ioria pa rece con vergir quan to à ne -
cessidade de se fa zer as re formas de Esta do nos pla -
nos fis cal, previdenciário, tra balhista-sindical e po líti-
co.

Em al guns pa íses, quan do go verno e opo sição,
maioria e mi noria, con vergem no mes mo ob jetivo, os
encontros pre viamente agen dados en tre o chefe de
governo e o lí der da opo sição ser vem para ma teriali-
zar o que se cha ma “Pac to de Esta do”. Aqui, in depen-
de de pac tos ou en contros, pois esta foi sem pre a
postura do PFL, pre conizando as re formas e as de-
fendendo, em bora mu itas de las te nham sido frus tra-
das na le gislatura an terior, mas que, nem por isso, de -
ixaram de ser es senciais a toda Na ção.

Da par te do PFL, já dis sertaram, nes se sen tido,
entre ou tros, o ilustre  Pre sidente Jor ge Bor nhausen e 
o ope roso Lí der José Agri pino, fi xando am bos a po si-
ção do Par tido em face do atu al Go verno. De sejo, re i-
terando o que já cons titui nos sa con duta opo sicionis-
ta, sa lientar, contudo, que dis tinguimos os in teresses
dos go vernos que são tran sitórios em face dos in te-
resses do Estado e da Na ção, que são per manentes
e a cujo ser viço sem pre es taremos.

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Per mite-me
V. Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o
aparte do Se nador e Lí der José Agri pino.

O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Se nador
Marco Ma ciel, um aparte à al tura do dis curso que V.
Exª pro nuncia to mar-me-ia ou to maria da Casa mu ito
mais tem po do que vou dis por. Qu ero di zer – e falo em 
nome do Par tido – que V. Exª é um íco ne do PFL; um
ícone que nos or gulha mu ito pela sua pro bidade, pela
sua dis crição e pela sua mo déstia. V. Exª faz o seu pri -
meiro dis curso, na sua vol ta ao Se nado, e nem avi sa à 
Casa! Se avi sasse, a Casa es taria che ia para ou vir o
discurso de es tadista que V. Exª pro nuncia. Po rém,

aqueles que es tão nos ga binetes es tão ou vindo Mar -
co Ma ciel fa lar; sa bem que, da qui para fren te, vão
contar, a cada dis curso, a cada ma nifestação de V.
Exª, com o en riquecimento do seu de bate. V. Exª é ho -
mem que se pre parou a vida in teira para a vida pú bli-
ca, num pa drão lim po, correto, dis creto e pro bo. V. Exª
é um ho mem ím par na vida pú blica des te País e or gu-
lha mu ito o nos so Par tido. Fe licito V. Exª e, como Lí -
der, digo que sou mu ito or gulhoso de tê-lo nos qua-
dros e na Ban cada do PFL nes ta Casa. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Se nador
José Agri pino, sen sibilizou-me mu ito o seu den so e,
ao mes mo tem po, ge neroso apar te. Qu ero di zer a V.
Exª que a ad miração que V. Exª ex pressou pela mi nha
conduta não é di ferente da ad miração que te nho pela
conduta de V. Exª, es pecialmente ago ra, no ins tante
em que exer ce o di fícil, mas con fortador, car go de Lí -
der do meu Par tido no Se nado Fe deral.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o
aparte de V. Exª. 

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Se nador
Marco Ma ciel, o PFL, que é um Par tido tão ge neroso,
não po derá ser ego ísta des ta vez. V. Exª per tence a
todos que acre ditam em éti ca na po lítica, em se rieda-
de, em co erência e em res ponsabilidade pú blica.
Nesse caso, to dos que remos ti rar um pe daço des sa
sua ins piração. Pa rabéns pelo dis curso e mu ita sor te
nessa nova eta pa de sua bri lhantíssima car reira pú bli-
ca.

O SR. MARCO MACIEL (PSDB – PE) – Mu ito
obrigado, no bre Lí der Arthur Vir gílio.

Ao tem po em que agra deço as suas pa lavras,
quero di zer que tam bém é para mim uma sa tisfação
muito gran de po dermos agora con viver aqui, no Se-
nado Fe deral, dis cutindo as gran des questões do
País e de suas ins tituições.

O Sr. Flá vio Arns (Blo co/PT – PR) – V. Exª me
permite um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PSDB – PE) – Ouço
agora o apar te do Se nador Flá vio Arns. (Pa usa.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Si queira Cam-
pos) – A Mesa so licita que seja ve rificada a ban cada
do Se nador Flá vio Arns com re lação ao serviço de
som.

Peço ao no bre ora dor que con clua o seu pro-
nunciamento, ten do em vis ta que já fo ram ul trapassa-
dos 20 mi nutos do seu tem po, para que não pre judi-
quemos os de mais ins critos e a Ordem do Dia. 
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O Sr. Flá vio Arns (Blo co/PT – PR) – O apar te
será bem rá pido. Eu gostaria de fa zer coro às pa la-
vras dos Se nadores que me an tecederam e di zer ao
Plenário e ao Bra sil que sem pre ti vemos no Se nador
Marco Ma ciel, como Mi nistro, como Vice-Pre sidente
e, ago ra, como Se nador, uma re ferência para todo o
Brasil, particularmente, eu di ria, no que se re fere aos
portadores de de ficiência. Estas pes soas sem pre ti -
veram, na fi gura de V. Exª, o apo io, o res paldo e o en -
tusiasmo na luta para trans formar di reitos em re alida-
de. Por tanto, para mim, que es tou ago ra no Se nado e
vim da Câ mara Fe deral, é um pri vilégio re almente po -
der es tar aqui junto com V. Exª e po der com partilhar
da sua ami zade. Pa rabéns!

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – No bre Se -
nador Flávio Arns, eu gos taria de di zer a V. Exª que a
nossa luta – por que a luta é so bretudo de V. Exª, no
sentido de dar um novo es tatuto para os por tadores
de de ficiência –-, a meu ver, cres ce cada vez mais em
vários cam pos da ati vidade hu mana.

Devo tam bém di zer que V. Exª, nes se as pecto, é
reconhecido de for ma acen tuada não so mente aqui,
mas, so bretudo, no País pelo tra balho que re aliza,
para dar uma nova con dição de vida ao por tador de
deficiência em nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-
pos) – Se nador Mar co Ma ciel, a Mesa é obri gada a in -
terromper V. Exª para pror rogar a Hora do Expe diente
e pe dir a V. Exª que fi nalize o seu pro nunciamento.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, te nho, por isso, a con -
vicção de que jun tos, in dependentemente de fi liação
partidária ou re presentação re gional, não nos fal tará
uma “pro visão de sol in terior” para con tinuar a cons -
truir uma Na ção de mocrática, de senvolvida e, so bre-
tudo, atenta às as pirações de pão e es pírito, li berda-
de, jus tiça e paz.

Como dis se João Ca bral de Melo Neto:

Sei que tra çar no pa pel
é mais fá cil que na vida.

Sei que o mun do ja mais é
 a pá gina pura e pas siva.
O mun do não é uma fo lha
de pa pel, re ceptiva.

Concluo com o po eta per nambucano:

Mas o sol me deu a idéia
de um mun do cla ro al gum dia.

O Sr. Anto nio Car los Va ladares (Blo co/PSB – 
SE) – Per mite-me V. Exª um apar te?

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o
aparte do Se nador Anto nio Carlos Va ladares an tes
de me des pedir da tri buna.

O Sr. Anto nio Car los Va ladares (Blo co/PSB –
SE) – Se nador Mar co Ma ciel, não po deria de ixar de
me pro nunciar nes ta ses são so bre a per sonalidade
de V. Exª, ain da que de for ma bre ve, prin cipalmente
porque, se esta Casa é si nônimo de mo deração, de
equilíbrio, V. Exª sem pre agiu as sim du rante a sua
carreira po lítica. E a sua pre sença aqui en grandece o
nosso de bate em tor no das gran des ques tões na cio-
nais, prin cipalmente da quelas re lacionadas com o
Nordeste, a res peito do qual V. Exª é ca tedrático e um
dos gran des de fensores do de senvolvimento da nos -
sa Re gião. Meus pa rabéns por esse dis curso, que
prova a sua efi ciência no es tudo dos pro blemas do
nosso Bra sil.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Mu ito
obrigado, no bre Se nador Va ladares – que, como eu,
também é nor destino –, so bretudo por ser V. Exª um
Senador que, além de ter exer cido man datos no Se -
nado, re alizou um ex celente Go verno no seu Esta do,
Sergipe. O de poimento de V. Exª mu ito me li sonjeia e
sensibiliza.

Eram es sas, Sr. Pre sidente, as pa lavras que
gostaria de pro ferir nesta tar de.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Edu ardo Si queira Cam-

pos) – Te nho a hon ra de con ceder a pa lavra à no bre
Senadora Pa trícia Sa boya Go mes, do PPS do Ce ará.

S. Exª dis põe de até 20 mi nutos.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –

CE. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re visão da
oradora.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, é
com alma che ia de emo ção que ocu po, pela pri meira
vez, a tri buna des ta Casa – Casa onde ho mens e mu -
lheres de fi bra, co ragem e de terminação mar caram a
História e o rumo de nos sa Na ção.

São imen sas as responsabilidades que cada
um de nós tem a en frentar. De um lado, vol tadas para
o fu turo e para os gran des de safios. E, de ou tro lado,
diante da mis são de es tar à al tura de to dos os gran -
des bra sileiros que an tes de nós ocu param uma ca -
deira no Se nado Fe deral.

Peço-lhes, an tes mesmo de di zer-lhes quem
sou, de onde ve nho e o que pre tendo, para fa zer um
agradecimento aos ce arenses que, ge nerosamente,
mais uma vez ex pressaram sua con fiança em mim. E
é a cada de les, meus ir mãos e mi nhas ir mãs, que
quero re afirmar mi nha le aldade e eter na gra tidão.
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Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, sou Pa trí-
cia Lú cia Sa boya Fer reira Go mes.

Nasci em So bral, ca pital do no roeste do Ce ará,
cidade que vi veu seus dias de es plendor na ci viliza-
ção do cou ro e na con dição de gran de em pório co-
mercial da re gião, ca paz de in fluenciar nas mais im -
portantes de cisões do Esta do, pela enor me for ça po -
lítica que de tinha.

Minha his tória vem de cedo, quan do a in digna-
ção com a in justiça e com o cer ceamento das li berda-
des me le varam à vo cação po lítica. Foi no mo vimento
estudantil, sim patizando com os ide ais re volucionári-
os do PC do B, que dei meus pri meiros pas sos, ao
lado de gen te como o bri lhante De putado Aldo Re be-
lo, hoje Lí der do Go verno na Câ mara dos De putados,
até ex perimentar a hon ra de com partilhar este rico
momento da vida na cional com per sonagens ilus tres
da His tória do Bra sil, como o ex-Pre sidente da Re pú-
blica e hoje Pre sidente des ta Casa, Se nador José
Sarney; o ex-Go vernador do Rio Gran de do Sul e bri -
lhante ora dor, Se nador Pe dro Si mon; o ex-Pre sidente
desta Casa, que nos di rigiu com éti ca e equi líbrio, Ra -
mez Te bet; aquele que nos an tecedeu nas suas pa la-
vras, Se nador Mar co Ma ciel, ex-Vice-Presidente do
nosso País, e meu con terrâneo e tam bém ex-Gover-
nador do Ce ará, Tas so Je reissati, uma das ma iores li-
deranças po líticas que o Bra sil pro duziu nos úl timos
tempos.

De igual for ma, sin to-me hon rada e mo tivada
por es tar ao lado de elo qüentes ex pressões da nova
liderança que a de mocracia re cém-conquistada trou -
xe a esta Casa, como Ma rina Sil va, He loísa He lena,
Arthur Vir gílio, Eduardo Su plicy e Alo izio Mercadante,
a quem que ro agra decer pela con fiança de ter me
convidado para com por a Vice-Li derança do Go ver-
no, en tre tantos ou tros ex poentes da po lítica na cional
que aqui es tão.

Procurei, ao lon go de mi nha vida, de dicar-me às 
principais ca usas so ciais. Tive o pri vilégio de ser vir ao 
povo do Ce ará, co ordenando as po líticas so ciais dos
Governos de Ciro Go mes, em que, com mu ito zelo,
cuidamos dos seg mentos mais fra gilizados de nos sa
sociedade.

Desde aque la épo ca, as mu lheres ti veram meu
compromisso em aju dá-las a mi nimizar a dor de mi -
lhares, mu itas anô nimas, que ain da so frem as ma ze-
las da vi olência e da dis criminação.

Os mais ve lhos ti veram em mim o apo io para
uma vida mais dig na.

Iniciamos o duro – e ao mes mo tem po – ex traor-
dinário de safio de res gate de nos sas cri anças e ado -
lescentes.

Ao ho mem do cam po, dei as mãos para aju dar a 
enfrentar a pe leja da vida tão di fícil de cada um de les.

Conheci de per to a sede e a far tura. Cho rei com
o so frimento de meu povo. Sor ri com a ale gria es tam-
pada no ros to da queles que con seguiram, na épo ca
da boa sa fra, sal var sua co lheita.

A von tade de con tinuar lu tando me deu o man -
dato de Ve readora por For taleza – ci dade exu berante
e en cantadora por suas be lezas na turais, e ca tivante
pelo seu povo tão es pecial. Per corri cada can to des sa
linda ci dade, me en volvi com as suas prin cipais di fi-
culdades. Co nheci For taleza na sua in timidade e,
mais uma vez, a ge nerosidade de meu povo me deu
um lu gar na Assem bléia Le gislativa.

Como De putada Esta dual, de fendi os di reitos
humanos, com bati a vi olência con tra cri anças e ado -
lescentes, me ali ei à luta da so ciedade para cons truir
um lu gar mais jus to e dig no para as fu turas ge rações.

Srªs e Srs. Se nadores, ve nho de um dos lu gares
mais lin dos do Pla neta. Ve nho do Ce ará. Te mos uma
área de 150 mil qui lômetros qua drados. So mos 7,5
milhões de ho mens e mu lheres de raça e co ragem
sem igual, mas vi ve mos numa ter ra mu ito po bre, onde 
40% da po pulação vi vem abaixo da li nha de po breza.
E di ante des sa es tatística, não po demos fi car tran qüi-
los.

Ainda nos fal ta a água que no bom in verno en -
che nos sos olhos de ale gria. Ain da nos fal ta tra balho
para que vi vamos com dig nidade... Mas gra ças a es -
ses ho mens e mu lheres de raça e co ragem sem igual, 
conseguimos continuar avan çando. Re cebemos o
prêmio mun dial da UNICEF por con seguirmos re duzir
a mor talidade in fantil. No venta e oito por cen to de
nossas cri anças es tão na es cola. Ti vemos o ma ior
crescimento do Índi ce de De senvolvimento Hu mano
da úl tima dé cada. Te mos uma das in fra-estruturas
mais mo dernas de nos so País. Esta mos pron tos para
o de senvolvimento e para o cres cimento.

Por ou tro lado, ain da não fo mos ca pazes de
acabar com a fome e a mi séria. E é por isso que es tou
aqui: para lu tar. Lu tar pelo Ce ará!

Venho, ao lado de V. Exªs, para jun tar a mi nha
voz. Engros sar as fi leiras dos que não que rem se con-
formar.

O Bra sil, hoje, cor re atrás do pre juízo de tan tas
décadas per didas.

Luiz Iná cio Lula da Sil va é o nos so Pre sidente,
um ho mem que veio de uma fa mília hu milde e, como
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tantos nordestinos, cedo saiu em bus ca da terra pro -
metida. Lu tou bra vamente e tor nou-se um grande lí -
der. Encantou nos sos co rações. Encheu-nos de es pe-
rança, pre gou a li berdade, de fendeu os mais hu mil-
des, acre ditando, como cos tuma di zer, que “o Bra sil é
capaz de fa zer as co isas mais im possíveis acon te-
cer”.

Srªs e Srs. Se nadores, ve nho hu mildemente
oferecer o que te nho de me lhor em mim a ser viço do
Brasil. As sé rias res ponsabilidades de ser Se nadora
não vêm só do mo mento crí tico da vida na cional que
traz ao Par lamento a ta refa de re-Fun dação Insti tucio-
nal do País.

O Bra sil cla ma por re formas es tru turais ca pazes
de re criar as ba ses para um novo mo delo de de sen-
volvimento que nos per mita não ape nas cres cer, mas, 
sobretudo, ata car de uma vez por to das uma das mais 
perversas con centrações de ren da do mun do – a
quarta pior do Pla neta -, ori gem e ca usa do de sem-
prego sel vagem que ex plode na des truição das fa míli-
as, na usur pação do fu turo das nos sas cri anças e
adolescentes, na ex ploração se xual de me ninos e
meninas e no tra balho in fantil.

A pre ocupação com ta xas de ju ros, cres cimento
do PIB, co tação do dó lar e com portamento do mer ca-
do fi nanceiro é fun damental para o de senvolvimento
do País, no con texto de um mun do cada vez mais glo -
balizado, mas já pas sa da hora de tam bém con cen-
trarmos nos so olhar nas pes soas que es tão por trás
das es tatísticas.

O de senvolvimento da nos sa Na ção não pode
ser pa utado ape nas pe los pa radigmas eco nômicos.

O Sr. Edu ardo Si queira Cam pos (PSDB – TO)
– Per mite-me V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – É com mu ito pra zer que escuto o no bre co lega
e com panheiro, Se nador Edu ardo Si queira Cam pos.

O Sr. Edu ardo Si queira Cam pos (PSDB – TO)
– Se nadora Pa trícia Sa boya Go mes, de ixei a Presi-
dência dos trabalhos por uma du pla ra zão: em pri mei-
ro lu gar, para que esta ses são pu desse ser pre sidida
também por ou tra gran de mu lher, a Se nadora Lú cia
Vânia, e para ter o pra zer de po der apar teá-la. Qu eria
manifestar, em nome do povo do Esta do do To cantins,
como in tegrante des ta Casa, Se nadora Pa trícia, em
primeiro lu gar, a sa tisfação de di vidir com V. Exª este
Plenário, que re presenta os Esta dos bra sileiros. V.
Exª é des sas fi guras que caem nas gra ças do povo
brasileiro por jus tificada ra zão, como Ayrton Sen na,
Jô So ares, Ma rília Ga briela. O povo bra sileiro tem
este cos tume de ter um bem-que rer e sim patia, de

forma jus tificada, por pes soas como V. Exª, que foi
uma ca rinhosa Pri meira-Dama do Ce ará e é uma das
figuras marcantes da Ban cada que re presenta aque le
Estado nes ta Casa. To dos te mos um re gistro mu ito
forte do tra balho de V. Exª, quan do de sua pas sagem
no Go verno do Esta do, na condição de Pri mei-
ra-Dama,  da sua mi litância po lítica e, sem dú vida ne -
nhuma, do tra balho que vai exer cer neste Se nado da
República. Por tanto, congratulo-me com o povo ce a-
rense por tê-la en viado para cá e tam bém de sejar que
V. Exª seja aben çoada por Deus na sua tra jetória e
que pos sa fa zer tudo aqui lo que so nha para o seu Ce -
ará e para o nos so Bra sil. Pa rabéns a V. Exª.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Eduardo Si queira
Campos. Agra deço as suas pa lavras tão ca rinhosas e 
gentis. Espe ro que Deus, re almente, nos ilu mine a to -
dos, e a mim par ticularmente, peço-Lhe, para que
possa cor responder não só às ex pectativas de V. Exª
mas, tam bém, as do meu povo do Ce ará.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Ouço, com mu ito ca rinho e aten ção, o Lí der do
PSDB no Se nado, Se nador Arthur Vir gílio.

O Sr. Arthur Vir gílio (PSDB – AM) – Se nadora
Patrícia Sa boya Go mes, V. Exª con quistou, em pou -
cos dias, o res peito da Casa. Insta urou a pri meira CPI
da Le gislatura. E, mais ain da: em pou co tem po, on-
tem, deu a mim, ao Se nador Tas so Je reissati e a al -
guns ou tros Co legas, uma aula mu ito sim ples, mu ito
correta e com petente so bre po lítica edu cacional, a
ponto de co meçar a mu dar o nos so voto na quele mo -
mento. Por tanto, de ma neira bem su cinta – até por -
que que ro ou vir, com bas tante aten ção e res peito o
seu dis curso – digo mil ve zes pa rabéns ao Ce ará,
mais do que a V. Exª, pela mag nitude da re presenta-
ção e – so bretudo com a sua pre sença e com o seu
reforço, ao lado do ex-Go vernador Tas so Je reissati e
do Se nador Re ginaldo Du arte – po demos di zer que
essa mag nitude tem mu ito a ga nhar e a cres cer com a 
sua sen sibilidade, a sua com petência e a sua bra vura.
Tudo isso jun to numa só Par lamentar é bas tante. É o
que o Bra sil quer, e o que o Ce ará me rece.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Agra deço, mais uma vez, a ge nerosidade de V.
Exª, pe las pa lavras tão de licadas e es timulantes para
que eu pos sa aqui dar con tinuidade a um tra balho
que co mecei em meu Esta do, o Ce ará, do qual te nho
tanto or gulho. Qu ero di zer que es sas pa lavras que V.
Exª aca ba de pro ferir são mu ito es peciais para mim,
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porque V. Exª tem tido um tra balho ex cepcional, todo
o Bra sil lhe res peita pelo com promisso, pela se rieda-
de e pelo ta lento como vem con duzindo a po lítica e
dando exem plo para to dos nós.

Muito obri gada, Se nador Arthur Vir gílio.
O Sr. Tas so Je reissati (PSDB – CE) – Per mi-

te-me V. Exª um apar te, Se nadora Pa trícia Sa boya
Gomes?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Com mu ito ca rinho, ouço nos so ex-Go verna-
dor, meu con terrâneo, Se nador Tas so Je reissati.

O Sr. Tas so Je reissati (PSDB – CE) – Se nado-
ra Pa trícia, po deria pa recer sus peito de mi nha parte
as pa lavras que vou di zer-lhe. To dos sa bem e co nhe-
cem o ca ri nho e a ami zade pes soal que te nho por V.
Exª. Com cer teza, o que falo não é so mente por ca usa
do ca rinho e des sa ami zade, mas pelo pri vilégio que
tive de con viver com V. Exª du rante mu itos anos, V.
Exª ain da uma me nina, e eu já mais ma duro. Mas vi o
seu cres cimento na po lítica e o seu cres cimento em
todos os se tores. O Se nado terá a opor tunidade de
perceber que o que es tou fa lando aqui não é ape nas
por ami zade pes soal. O Se nado per ceberá a mu lher
extraordinária, de terminada e va lente, que, em mu itos
momentos, foi ca paz de atra vessar com ex traordiná-
ria dig nidade os pe ríodos di fíceis na sua vida pes soal
e po lítica, e o amor à ca usa pú blica, prin cipalmente
pela ques tão do me nor, do ado lescente, da mu lher e
tudo aqui lo que afli ge os mais ne cessitados. Te nho a
certeza tam bém que per ceberão a sua in teligência. O
Senador Arthur Vir gílio per cebeu isso ra pidamente,
quando V. Exª aqui, on tem, numa po sição que era ba -
sicamente opos ta a to dos os Se nadores tu canos aqui 
presentes, em 5 ou 10 mi nutos con seguiu convencer
praticamente a toda a Ban cada tu cana, de Oposição,
oposta à de V. Exª. Por tanto, é com mu ita ale gria, até
com mu ita emo ção e com mu ito or gulho, por que não
dizer, que vejo V. Exª bri lhar nes ta Casa e nes ta  tri bu-
na, hoje. Pa rabéns.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) –  Obri gada, Se nador Tasso Je reissati. Suas pa -
lavras certamente vão di reto ao meu co ração. Pa la-
vras de al guém por quem te nho imen sa ad miração,
enorme ca rinho, não só pelo ci dadão  mas pelo ser
humano Tas so Je reissati, mas pelo seu tra balho, pela
sua de dicação, pelo amor que em penhou ao nos so
Estado e a to dos os ce arenses, fa zendo do nos so
Estado, ain da tão po bre, com enor mes di ficuldades,
um lu gar respeitado hoje por todo o Bra sil. Que tem
como exem plo al gumas ações, que, cer tamente, fo-
ram ini ciativas, to madas de de cisões de von tade po lí-

tica e de cisão pes soal do Go vernador Tas so Je reissa-
ti, que ago ra, para or gulho de to dos nós, ce arenses,
irá dar con tinuidade a esse bri lho, a essa in teligência
a ser viço do que há de me lhor para este País, a ser vi-
ço de cons truir uma Na ção cada vez me lhor para to -
dos nós bra sileiros. Por tanto, mu itíssimo obri gada por 
essas pa lavras tão ca rinhosas.

Sr. Pre sidente, peço per missão para dar con ti-
nuidade ao meu pro nunciamento, logo em se guida,
com mu ito pra zer, con cederei os apar tes aos emi nen-
tes Pa res.

Apesar de ser a dé cima pri meira eco nomia do
mundo, o Bra sil ocu pou, em 2002, a sep tuagésima
terceira po sição no ranking ela borado pelo Pro grama
das Na ções Uni das para o De senvolvimento (PNUD), 
que mede as con dições de vida em 173 pa íses. O
Índice de De senvolvimento Hu mano, utilizado pelo
PNUD, leva em con ta não ape nas va riáveis eco nômi-
cas, como a ren da, mas tam bém in dicadores de edu -
cação e de sa úde. So mos um País tre mendamente in -
justo, que ain da não con seguiu ris car de seu mapa a
situação de po breza e mi séria en frentada por mi lhões
de pes soas. De acordo com da dos do IPEA, exis tem
54 mi lhões de bra sileiros po bres – ou 34% da po pula-
ção.

E essa re alidade la mentável afe ta de modo mais 
contundente as nos sas cri anças. Ain da se gundo o
IPEA, 43% da po breza no Bra sil se con centra a fa ixa
etária de zero a 14 anos. As cri anças são as mais atin -
gidas pela fal ta de sa neamento bá sico, pe las más
condições da rede pú blica de sa úde, pela fal ta de
qualidade nas es colas, pela vi olência que tan to tem
preocupado to dos os brasileiros.

É im portante, po rém, re conhecermos que al-
guns avan ços fo ram ob tidos na área so cial nos úl ti-
mos anos. Com a in tensa par ticipação da so ciedade
civil, a taxa de mor talidade in fantil, por exem plo, caiu
de 48 óbi tos, em cada mil cri anças nascidas vi vas em
1990, para 29 mor tes em cada mil cri anças nas cidas
vivas no ano 2000. Os ín dices de des nutrição in fantil
também di minuíram e as ta xas de ale itamento ma ter-
no au mentaram.

No en tanto, ain da é imen so o nos so de safio
para ga rantir me lhor qua lidade de vida às no vas ge ra-
ções. Pre cisamos olhar es pecialmente para a fa ixa
etária de zero a seis anos. É nes sa fase da vida que
as cri anças ne cessitam de es tímulos para que pos-
sam se de senvolver afe tiva, so cial e in telectualmente.
A edu cação de sempenha um pa pel es sencial nes se
processo: as cre ches e pré-escolas de vem es tar ap -
tas para aten der es ses me ninos e me ninas, en caran-
do-os como su jeitos de di reitos.É pre ciso rom per com
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a idéia de que es sas instituições servem ape nas para
abrigar as crianças en quanto os pais tra balham. Elas
têm, sim, essa fun ção. Mas sua ta refa vai mais além.
Os es tabelecimentos de cre ches e pré-es colas pre ci-
sam es tar pre parados para pro mover o de senvolvi-
mento ple no das cri anças em uma fase tão rica da
vida de las. Não po demos es quecer da im portância da 
família. Por isso, qual quer po lítica pú blica que pri orize
o de senvolvimento in fantil não pode de ixar de con si-
derar os fa miliares das cri anças.

A nos sa ju ventude, ma ior ví tima da vi olência e
de pro blemas gra víssimos, como o de semprego, tam -
bém me rece uma aten ção toda es pecial. De acordo
com pes quisas re centes, o de semprego na fa ixa etá -
ria de 15 a 24 anos é o que mais cres ce em nos so
País. É ur gente a ta refa de ga rantirmos educação de
qualidade, la zer e me canismos de in serção no mer ca-
do de tra balho para nos sos ado lescentes e jo vens.
Acreditamos que o pri meiro pas so pode ser dado com 
a im plementação do já anun ciado pro jeto do Pri meiro
Emprego, algo que tan to in teressa à Se nadora Lú cia
Vânia. Com S. Exª, es tou par ticipando de uma sub co-
missão que tem por ob jetivo dar aten ção es pecial aos 
direitos das cri anças, dos ado lescentes e da nos sa ju -
ventude. Me didas como essa são, de fato, as mais efi -
cazes para com bater o atu al qua dro de vi olência que
afeta so bretudo os gran des cen tros ur banos do País.

A po pulação bra sileira nun ca es teve tão dis pos-
ta a en carar o pro blema da fome e da mi séria. Pro va
disso é o gran de apo io que vem dan do ao pro grama
Fome Zero. Mas pre cisamos ter cons ciência de que
não é pos sível jo gar to das as ex pectativas na di reção
da so ciedade ci vil or ganizada. O Exe cutivo, em seus
três ní veis de atu ação, e o Con gresso Na cional têm
um pa pel ”protagônico” nes sa ba talha. E de vem co-
meçar a agir o quan to an tes: é ne cessário pas sar da
esfera do dis curso e do pla nejamento para a da prá ti-
ca.

Muitas são as crí ticas di recionadas ao Fome
Zero. Mu itas de las são injustas, mas é cer to que o
programa pre cisa ajus tar seu foco, os me canismos de 
implementação e os critérios de ava liação. Também é
certo que um dos prin cipais pro blemas da área so cial
no Bra sil é a fal ta de in tegração en tre as po líticas pú -
blicas e a des continuidade das ações. Sa bemos que
o País não in veste pou co no so cial. Pelo con trário. Os
montantes apli cados nes sa área têm sido sig nificati-
vos. A questão que se co loca para to dos nós é a bus -
ca por uma co ordenação mais efi caz en tre os pro gra-
mas das mais di versas áre as e en tre as ações em pre-
endidas nos três ní veis go vernamentais. Te nho a ple -
na con vicção de que o Go verno Lula será ca paz de vi -

abilizar uma maior in tegração en tre to das es sas ini ci-
ativas.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Per -
mite-me V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Ouço V. Exª com mu ito pra zer.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se na-
dora Pa trícia Sa boya Go mes, V. Exª co loca uma ques -
tão de gran de im portância quando pro põe a me lhor
integração, co ordenação dos es forços, so bretudo
para que, nas três es feras de go verno – fe deral, es ta-
dual e mu nicipal –, ve nhamos a ter ma ior ra cionalida-
de e co ordenação de pro gramas, como o de trans fe-
rência de ren da. Há pou co, ou vimos o Mi nistro José
Graziano da Sil va fa lar so bre o pro grama Fome Zero,
que me rece todo o nos so apo io e aten ção. O de bate
foi ex tremamente pro fícuo e te nho a convicção de
que, ao se ca minhar na di reção do ob jetivo de er radi-
car a fome e a po breza ab soluta no Bra sil, to dos
aprenderão com os pro cedimentos. Mas den tre aque -
las re comendações que, in clusive, te nho fe ito no âm -
bito do Par tido dos Tra balhadores e ao pró prio Pre si-
dente Lula, está jus tamente essa, da im portância de
coordenarmos me lhor os es forços de to dos os pro-
gramas hoje vi gentes, es tudando qual o me lhor de se-
nho do be nefício pre visto em cada pro grama. Assi na-
lo que V. Exª dá uma con tribuição mu ito po sitiva nes -
sa área, bem como com a sua de dicação à re solução
dos pro blemas da cri ança e do jo vem. Meus cum pri-
mentos a V. Exª.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Eduardo Su plicy.
Agradeço as suas pa lavras tão generosas e que ro di -
zer tam bém da gran de ad miração que te nho por V.
Exª, ho mem pú blico que tem mar cado a his tória de
nosso País pelo seu com portamento, se riedade, in te-
ligência e pa ixão em construir um País com mais jus ti-
ça so cial. Por tanto, agra deço, mu ito sen sibilizada, as
suas pa lavras.

É com mu ita aten ção e ca rinho que ouço as pa -
lavras do ex-Go vernador de Mi nas Ge rais, Se nador
Eduardo Aze redo.

O Sr. Edu ardo Aze redo (PSDB – MG) – Se na-
dora Pa trícia Go mes, que ro tra zer re almente os meus 
cumprimentos pela atu ação de V. Exª. Em pou cos
dias, como foi dito aqui, V. Exª já mos trou a sua ca pa-
cidade de tra balho, sim patia e vontade de con tribuir
para a so lução dos pro blemas bra sileiros. Nós, de Mi -
nas Ge rais, que te mos a hon ra de ter uma par te da fa -
mília de V. Exª no Esta do, fi camos sa tisfeitos em ver a
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sua car reira, a sua che gada ao Se nado. De sejo mu ito
sucesso em seu dia-a-dia e em seu fu turo po lítico.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Edu ardo Aze redo. É
um pra zer tam bém po der ouvi-lo e di zer da gran de
admiração, nós que acom panhamos, des de o iní cio, a 
sua tra jetória po lítica, pela for ma como con duziu tão
bem os des tinos do povo de Mi nas Ge rais. Com cer te-
za, V. Exª irá dar con tinuidade, com seu bri lho e in teli-
gência, a isso no Se nado.

É com pra zer que es cuto tam bém meu con terrâ-
neo do Ce ará, Se nador Re ginaldo Du arte.

O Sr. Re ginaldo Du arte (PSDB – CE) – Se na-
dora Pa trícia Go mes, de sejo con gratular-me com o
seu pro nunciamento, que, nes te mo mento, mar ca a
sua pre sença nes ta Casa. V. Exª traz para esta Casa
um acer vo mu ito gran de de co nhecimento na área so -
cial e tam bém na área le gislativa. V. Exª, como to dos
os ce arenses e al guns aqui sa bem, foi Pri mei-
ra-Dama de For taleza, Pri meira-Dama do Esta do do
Ceará e exer citou, com mu ita dig nidade e res peito, os
mandatos que lhe fo ram ou torgados pelo povo ce a-
rense, como De putada Esta dual. V. Exª fez his tória no
Ceará. Espe ro que sua es trela vol te a bri lhar nes ta
Casa. Mu ito obri gado.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Re ginaldo Du arte,
para mim é uma gran de ale gria ouvi-lo. V. Exª tem
cumprido tão bem o man dato de Se nador, ao lado do
Senador Luiz Pon tes, e hoje ocu pa, nesta Casa, um
grande es paço, dan do o me lhor de si, da quilo que
pôde apren der com o nos so Esta do e com to dos os
cearenses.

Portanto, agra deço, mais uma vez, as suas pa la-
vras tão ge nerosas.

Peço só um mi nuto mais para dar con tinuidade
ao meu pro nunciamento. Em se guida, pas sarei a pa -
lavra ao Se nador Anto nio Carlos Ma galhães.

Senhoras e se nhores, te mos o de ver de ou vir o
eco dos que fi zeram esta Casa no pas sado, bra silei-
ros como Rui Bar bosa, Afonso Ari nos, Tan credo Ne-
ves, Car los Je reissati, Vir gílio Tá vora, Ma uro Be nevi-
des, Beni Ve ras e Plínio Pom peu de Sa boya Ma ga-
lhães, meu avô.

Devo con fessar-lhes que pre tendia ocu par pela
primeira vez esta tri buna no dia 3 de mar ço, data para
mim de sin gular significado, pois, em 3 de mar ço de
1892, nas ceu Plí nio Pom peu de Sa bo ya Ma galhães,
o pri meiro ins pirador de mi nha ca minhada a este ple -
nário.

“Os ho mens põem seus so nhos ao sol, e o sol
lhes muda o en dereço e a data”, diz meu con terrâneo
e ami go, o jor nalista Lus tosa da Cos ta. A providência
divina me per mite, po rém, o di reito à sa udade ao ho -
mem que me viu me nina, moça e mu lher e... mor reu
centenário ao meu lado, de mãos da das. Ele não teve, 
entretanto, o pra zer de me ver con quistar a ca deira na 
Câmara Mu nicipal, na Assem bléia Le gislativa e, hoje,
no Se nado Fe deral. Esse ho mem, a quem tan to amei, 
ultrapassou o sé culo de exis tência lú cido e pres tante,
mas com mu ita dor de ter so brevivido a seus des cen-
dentes.

Plínio Pom peu de Sa boya Ma galhães nas ceu
em Ipu. Re gistrava com or gulho ha ver ini ciado sua
carreira de en genheiro na re partição que hoje traz o
nome de Dnocs, jus tamente du rante a trá gica seca de 
1915. Aque le so frido pe ríodo que ins pirou, en tre tan -
tas obras cé lebres, o ro mance “O Qu inze”, de nos sa
tão que rida Ra quel de Qu eiroz.

Em de zembro de 1936, fa zia um discurso na tri -
buna da Câ mara dos De putados, em que re latava “ter
na ima ginação, na sua ab soluta re alidade, os qua dros
tristíssimos que pre senciou na ma ior seca des te sé -
culo”.

Dizia ele:

Eu as sisti, numa zona de gran de den-
sidade de ha bitantes, num ser viço de so cor-
ro, que era como que uma gota d’água na-
quela for nalha ar dente de mi séria, le vas de
retirantes que en chiam as es tradas à pro cu-
ra de ser viços, por no tícias fal sas de que
em tal lo calidade (...) ti nham ini ciado a cons -
trução de um açu de ou de uma es trada.

Verificada a in veracidade, vol tavam ou
seguiam para fren te, como se fos sem im pul-
sionados por uma for ça mis teriosa for mando
uma cor renteza de far rapos hu manos.

Plínio Sa boya foi exem plar ho mem pú blico,
como De putado Fe deral, Pre feito de For taleza e Se -
nador da Re pública.

No Se nado, adotou po sições sem pre vi gilantes
na de fesa do Nor deste e do Bra sil. Co erente, ape sar
de an ticomunista, con denou como an tidemocrática a
votação que re sultou na cas sação de Luís Car los
Prestes. Com o gol pe mi litar de 1964, in gressou no
MDB e lu tou pela re estruturação das prá ticas de mo-
cráticas de nos so País.

Mas não vos que ro can sar fa lando de meus an -
tepassados – e até peço des culpas por ter-me emo ci-
onado. Faço-o não por van glória ou por va idade tola e
sim para exal tar mi nha terra na tal. Faço-o não ape nas
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pelos la ços fa miliares, mas para que nun ca me es-
queça de onde vim e que sou des cendente de um ho -
mem pú blico que lu tou in cansavelmente pelo Ce ará e
pelo Nor deste. E foi dele que re cebi a li ção ma ior de
dignidade para exer cer a vida pú blica.

O Sr. Anto nio Car los Ma galhães (PFL – BA) –
Permite-me V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Com mu ita aten ção, ouço V. Exª.

O Sr. Anto nio Car los Ma galhães (PFL – BA) –
Fico mu ito fe liz em vê-la na tri buna. Já a es perava
desde o dia 3 de mar ço, quando era do seu pro pósito,
mas che gou a oportunidade. Qu ero di zer que o dis-
curso de V. Exª hon ra a tra dição, in clusive, a de seu
avô, e isso, tal vez, seja o mais im portante em sua
vida. Tam bém fi quei mu ito fe liz quan do res pondeu ao
aparte do Se nador Tas so Je reissati, por que V. Exª
também faz par te des se gru po que mu dou a con cep-
ção po lítica do Ce ará, tor nando-o, hoje, um dos Esta -
dos mais res peitados do País, jun tamente com a mi -
nha Ba hia, pela ad ministração com petente e sé ria da
qual V. Exª sem pre participou ati vamente. Por isso,
sua pre sença no Se nado en grandece tam bém o Ce a-
rá, mas prin cipalmente o Nor deste bra sileiro.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Anto nio Car los Ma ga-
lhães, por suas pa lavras. Tive a opor tunidade de tro -
car al gumas idéi as com V. Exª, de ou vir sua ex periên-
cia. V. Exª tem um gran de res peito pelo povo ba iano e
conseguiu que a Ba hia, hoje, fos se um Esta do res pei-
tado e ad mirado por todo o Bra sil. O povo ba iano é
alegre, des contraído. Certamente, to dos nós que aqui 
estamos, quando te mos opor tunidade, gos tamos de
ir à sua ter ra.

Portanto, agra deço suas pa lavras, a re ferência
que faz ao meu avô. Espe ro dar con tinuidade ao tra -
balho que ele fez pelo Ce ará e pelo Nor deste.

Muito obri gada por suas pa lavras.
O Sr. Mo zarildo Ca valcanti (PPS – RR) – Per -

mite-me V. Exª um apar te?
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –

CE) – Ouço, com mu ita aten ção, o Lí der do meu Par ti-
do, o PPS, Se nador Mo zarildo Ca valcanti.

O Sr. Mo zarildo Ca valcanti (PPS – RR) – Se -
nadora Pa trícia Sa boya Go mes, te nho mu ita hon ra de 
tê-la como co lega de Par tido. Fui in dicado para Lí der
do Par tido mu ito mais por bon dade sua e do Se nador
João Ba tista Mot ta do que pe las qua lidades que te-
nho como Se nador. Qu ero di zer a V. Exª que, nes se
curto es paço de tem po em que tive opor tunidade de
conhecê-la, de conviver com V. Exª, re almente cons -

tatei o que sa bia por no tícias e de poimentos: suas
qualidades, sua gar ra e sua dis posição de luta. Por -
tanto, pa rabenizo V. Exª pelo pro nunciamento de hoje. 
Com cer teza, o PPS está mu ito hon rado em tê-la no
Senado Fe deral. V. Exª hon ra tam bém as mu lheres
nesta Casa ma ior do Le gislativo bra sileiro. Mu ito obri -
gado a V. Exª.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Mo zarildo Ca valcanti.
Agradeço a V. Exª por ter ace itado a Li derança do
nosso Par tido. Te nho cer teza de que nos re presenta-
rá mu ito bem, com mu ita dis posição, tra balho e gar ra,
como já está fa zendo.

A Srª Ana Jú lia Ca repa (Bloco/PT – PA) – Per -
mite-me V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Ouço, com aten ção, V. Exª. Em se guida, ou virei
o Se nador Tião Vi ana.

A Srª Ana Jú lia Ca repa (Bloco/PT – PA) – Obri -
gada, Se nadora Pa trícia Go mes. Qu ero di zer que,
para nós, é uma hon ra tê-la nes te time de mu lheres
Senadoras, do qual V. Exª é mais uma in tegrante.
Com cer teza, to dos en frentam di ficuldades para che -
gar aqui, mas sa bemos que, pela nos sa con dição,
acabamos en frentando mais obs táculos do que ou-
tros. É mo tivo de or gulho, para mim, tê-la ao nos so
lado, na ban cada fe minina, tam bém por sua his tória
de luta, suas con vicções, seu tra balho, sua com pe-
tência. É mo tivo de ale gria po der con tar com uma mu -
lher Se nadora que faz par te da base de apo io de um
Governo que trou xe es perança para mi lhões de brasi-
leiros e que vai con tribuir para trans formá-la em re ali-
dade. Pa rabéns pelo seu pri meiro pro nunciamento,
bem à al tura da sua ca pacidade, da sua com petência!

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nadora Ana Jú lia, por suas
palavras. Eu é que te nho a sorte e o pri vilégio de es tar
ao seu lado, nes ta Casa. Já ao che gar, V. Exª tem de -
monstrado para que veio, apre sentando a for ça, a
garra, o ta lento e a de terminação das mu lheres bra si-
leiras. Por tanto, fico mu ito fe liz por suas pa lavras. Te -
nha a cer teza de que o or gulho e a hon ra são meus de
estar ao seu lado, na ta refa de au xiliar to das as mu -
lheres, para que pos samos marcar a nos sa his tória e
avançar cada vez mais. Mu ito obri gada.

Ouço, com aten ção, o Se nador Tião Vi ana.
O Sr. Tião Vi ana (Blo co/PT – AC) – Se nadora

Patrícia Sa boya Go mes, que ro ape nas de sejar-lhe as
boas-vindas à tri bu na do Se nado Fe deral e di zer da
minha ad miração pela pri meira mo vimentação po líti-
ca de V. Exª no Par lamento, na Câ mara Alta do Bra sil.
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É mu ito im portante a pre sença de Par lamentares com 
o seu per fil na Casa. De ma neira unâ nime, ob serva-
mos em V. Exª ati tudes de ternura e mu ita fir meza no
exercício da ati vidade par lamentar, quan do apre senta
um pe dido de ins talação de uma Co missão Espe cial
para in vestigar a si tuação da ex ploração se xual da
criança e do ado lescente. Essa é uma de monstração
de com promisso éti co pro fundo com a re alidade dra -
mática de toda a hu manidade e do nos so País. V. Exª,
com isso, trans põe os mu ros da ati vidade par lamen-
tar para o do sen timento hu mano. Poucos têm ex pres-
sado o sig nificado de uma cri ança vi olentada, agre di-
da na sua in tegridade, na sua dig nidade, por uma cul -
tura des controlada de com portamento hu mano, por
uma fra gilidade da se gurança pú blica, por um con cei-
to de éti ca frá gil da so ciedade. V. Exª tri lha por esse
caminho e re úne um per fil po lítico com uma vi são afir-
mativa, de co erência e éti ca. V. Exª é mu ito bem-vin -
da. De sejo a V. Exª mu ita sor te em seu man dato.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Tião Vi ana. Agra deço
as suas pa lavras e a opor tunidade de es tar sem pre
perto de V. Exª, ou vindo-o, pe dindo-lhe conselhos, a
fim de cum prir com a mi nha res ponsabilidade nes ta
Casa. V. Exª, em ne nhum mo mento, re cusou-se a me
dar a mão, a ajudar-me. Espe ro, ao longo des ses
anos que te mos pela fren te, cada vez mais con tar
com a sua li ção, com sua ex periência. Mu ito obri gada.

Com aten ção, ouço a Se nadora Lú cia Vâ nia.
A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se nadora

Patrícia Sa boya Go mes, esta Casa re cebe V. Exª com
muito or gulho. Por um lado, re cebe uma mu lher de ter-
minada, co rajosa, guer reira; por ou tro lado, re cebe o
olhar fe minino de uma mu lher que lu tou, em toda a
sua tra jetória, a fa vor dos di reitos hu manos, prin cipal-
mente das cri anças e ado lescentes. Sei que, ao lado
do ex-Go vernador Tas so Je reissati, do Ce ará, fo ram,
sem dú vida ne nhuma, pes soas de van guarda que tra -
balharam para a re dução da mor talidade in fantil. Sei
que essa ex periência, trazida tan to por V. Exª quan to
pelo ex-Go vernador Tas so Je reissati, en riquecerá os
trabalhos des ta Casa. Seu dis curso, Se nadora, re fle-
te, sem dú vida ne nhuma, ma turidade, de terminação,
coragem e com promisso. O povo bra sileiro re cebe,
com V. Exª nes ta Casa, um novo mo mento, um mo -
mento im portante em que to dos nós, jun tos, ha vere-
mos de cons truir um Bra sil mais hu mano e mais jus to.
Parabéns!

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nadora Lú cia Vâ nia. Sou
testemunha do seu tra balho, da sua de dicação à ca u-
sa das cri anças, dos ado lescentes, da ju ventude. Fico 

muito fe liz em po der fa zer essa par ceria não só no
nosso re querimento de CPI Mis ta que irá acon tecer,
mas tam bém na Sub comissão dos Di reitos da Cri an-
ça e do Ado lescente. V. Exª tem tido um gran de de -
sempenho em de fesa das cri anças e adolescentes de 
todo o nos so País. Mu ito obri gada por suas pa lavras.

O Sr. Ge raldo Mes quita Jú nior (Blo co/PSB –
AC) – Se nadora Pa trícia, permite-me um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Se nador Ge raldo Mes quita Jú nior, é com mu ita
alegria que ouço V. Exª.

O Sr. Ge raldo Mes quita Jú nior (Blo co/PSB –
AC) – Se nadora Pa trícia Go mes, fico cons trangido de
aparteá-la por es tar in terrompendo seu bri lhante dis -
curso, mas não po deria de ixar de fazê-lo. Em pri meiro
lugar, quero pa rabenizá-la. Na ver dade, seu dis curso
sinaliza para to dos nós que aque les que fre qüente-
mente não têm voz, cri anças e ado lescentes, hoje
têm, nes te Par lamento, uma voz fir me, de cidida a tra -
balhar por essa ca usa jus ta. Assim fa zendo, V. Exª es -
tará tra balhando pela cons trução do fu turo des te
País, por que a cri ança, o jo vem e o adolescente são o 
futuro do Bra sil. A sua pre ocupação nos con forta so -
bremaneira. Em se gundo lu gar, não po deria de ixar de 
aparteá-la, pois uma pes soa mu ito que rida nos sa, a
Professora Adí sia Sá, não iria me per doar. Então,
quero pa rabenizá-la e di zer que é uma hon ra e uma
satisfação mu ito gran de, no meu pri meiro man dato,
chegar ao Se nado jun tamente com V. Exª, para que
possamos nos dar as mãos e cons truir o Bra sil que
tanto so nhamos. Mu ito obri gado, no bre Se nadora.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Ge raldo Mes quita Jú -
nior, fico gra ta pe las suas pa lavras. Se eu já o ad mira-
va, pe los seus mé ritos pes soais, pelo seu tra balho,
pelo seu de sempenho, pela se riedade com que vem
se con duzindo ao lon go da sua vida, hoje ain da mu ito
mais, por que, como dis se V. Exª, so mos ad miradores
de uma mes ma pes soa, de uma mu lher de mu ita fi bra
e co ragem, a Pro fessora Adí sia Sá, mi nha conterrâ-
nea, com quem te nho o pri vilégio de po der con viver.
Portanto, agra deço, mais uma vez, as suas pa lavras,
sempre tão gen tis co migo.

Ouço tam bém, com mu ito pra zer, o Se nador
Fernando Be zerra.

O Sr. Fer nando Be zerra (Blo co/PTB – RN) –
Senadora Pa trícia Sa boya Go mes, ouvi com mu ita
atenção o seu dis curso e não po deria de ixar de tra zer
aqui a mi nha ma nifestação de ad miração por suas
palavras e pelo amor que re vela pelo povo do Ce ará,
pelo seu Esta do, e pela luta em fa vor da criança e do
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adolescente. Qu ero di zer que sua luta é co nhecida no
meu Esta do, Rio Gran de do Nor te. Ela ul trapassou as
fronteiras do Esta do do Ce ará. Em Mos soró, Rio
Grande Nor te, fron teira com seu Esta do, o nos so
povo tam bém a ad mira. Qu ero di zer da mi nha imensa
satisfação, o quan to me or gulha e me en vaidece ter
sido de signado pelo Lí der do Go verno nes ta Casa,
Senador Aloizio Mercadante, Vice-Lí der do Go verno
no Se nado Fe deral ao lado de V. Exª. Cer tamente,
juntos, va mos lu tar para que o Go verno pos sa im ple-
mentar po líticas que ve nham a re duzir as de sigualda-
des so ciais e re gi onais, que são bru tais. Nós, que so -
mos nor destinos, sa bemos do so frimento do nos so
povo, que é in compreendido tan tas ve zes. Te nho
grande ale gria em ver aqui uma mu lher com petente,
guerreira, in teligente e ca paz de aju dar o Brasil e ca -
paz de aju dar nos sa re gião a al cançar um ní vel de de -
senvolvimento em que pos samos ter uma con vivên-
cia mais jus ta com toda a so ciedade bra sileira. Pa ra-
béns pelo dis curso, Se nadora Pa trícia Sa boya Go-
mes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Fer nando Be zerra.
Para mim, é um pri vilégio po der ou vir es sas pa lavras
que só me es timulam e co locam-me para fren te, na
certeza de que é pos sível e é pre ciso lu tar, cada vez
mais, por um Bra sil mais jus to. V. Exª é nos so vi zinho
e sabe das di ficuldades pela sua ex periência e vi vên-
cia. Cer tamente, o nosso con vívio vai me fa zer uma
pessoa mu ito ma ior, com mu ito mais co nhecimentos,
para que, jun tos, pos samos lu tar para que este novo
Governo pos sa re almente acer tar e possamos vi ver
num país me nos in justo, me nos per verso e me nos
desigual.

Muito obri gada pe las suas pa lavras.
É com aten ção que ouço o Se nador José Agri pi-

no.
O Sr. José Agri pino (PFL – RN) – Se nadora

Patrícia Go mes, acre dito que o Se nado es perava an -
sioso por esta es tréia de V. Exª, que foi pro metida
para a se mana pas sada e que fi nalmente acon teceu.
Tenho certeza de que V. Exª irá bri lhar nes te Ple nário,
fará um bom tra balho, até pelo pri meiro dis curso, pro -
nunciado num tom ter no mas den so e fir me. V. Exª
sabe que fui Go vernador do Rio Gran de do Nor te. E
eu ou via fa lar da pri meira-dama do Ce ará, na mes ma
época. Di ziam que ela era uma mi litante de es querda.
Eu ou via fa lar das fa çanhas de Pa trícia Go mes, a mi li-
tante ati va de es querda, que in fluenciava, no bom
sentido, o ma rido Go vernador, mu lher com fama de
ser sé ria, como é, es posa de um Go vernador sé rio,
como era e é, e que es tava fa zendo um belo tra balho

no Esta do do Ce ará. Te nho cer teza, Se nadora Pa trí-
cia Go mes, de que a ro bustez das di vergências que
irão, cir cunstancialmente, nos afas tar, pelo fato de V.
Exª per tencer à Base do Go verno e eu com por a Opo-
sição, será mu ito me nor do que a for taleza da con ver-
gência que, se guramente, te remos em tor no do nos -
so Nor deste. V. Exª é Se nadora do Ce ará, mas mu ito
em bre ve fi cará cla ro que V. Exª é Se nadora do Nor -
deste do Bra sil. Mais uma vez ire mos nos unir para
defender as ca usas da re gião, a co meçar pela for mu-
lação da re forma tri butária. Será quan do o Go verno
mostrará se quer ou não cri ar con dições para que se
induza o cres cimento na re gião mais po bre, na gran -
de cha ga so cial do País. Te nho certeza de que V. Exª,
nesta hora, com sua sen sibilidade de mu lher e com a
sua ex periência de ad ministradora – V. Exª per deu a
eleição para a Pre feitura de For taleza, mas ga nhou,
galhardamente, em se guida, a ele ição para Se nadora
pelo Ce ará –, vai dar uma be líssima con tribuição para 
que, jun tos, possamos construir um fu turo me lhor
para a nos sa re gião e para o seu Ce ará.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Se nador José Agri pino, agra deço as suas pa la-
vras nes te meu pri meiro pro nunciamento. Também já
tive a opor tunidade de tra balhar ao lado de Dona Ani -
ta, como pri meira-dama, que lá tam bém fez um tra ba-
lho ex traordinário. Por di versas ve zes tive a opor tuni-
dade de tro car idéias e ex periências com ela.

Tenho certeza, como V. Exª aca ba de afir mar, de 
que, mes mo es tando em Par tidos di ferentes, es tando
eu, nes te mo mento, com a im portante mis são, que
muito me or gulha, de ocu par a Vice-Liderança do Go -
verno, ire mos trabalhar jun tos e co esos pelo nos so
tão que rido Nor deste.

Muito obri gado por suas pa lavras.
Ouço ago ra o Se nador João Ba tista Mot ta, meu

companheiro de Par tido.
O Sr. João Ba tista Mot ta (PPS – ES) –Se nado-

ra Pa trícia Sa boya Go mes, sou um pou co sus peito
para di zer a V. Exª que sua pre sença nes ta Casa vai
engrandecer a to dos nós que co nhecemos o seu tra -
balho e a sua luta. Ape nas te mos que ficar mu ito con -
tentes por podermos con tar com a pre sença de V.
Exª, uma fi gura tão no bre e tão im por tante. V. Exª
sabe por que falo as sim. Pe los idos de 1992, éra mos
cerca de 40 Par lamentares no Con gresso Na cional e
pertencíamos ao PSDB. Entre eles, ha via o sa udoso
Mário Co vas; o atual Go vernador de Mi nas Ge rais,
Aécio Ne ves – na quela oca sião, De putado Fe deral
conosco –; o Dun ga, o atual Go vernador do Espí rito
Santo, Pa ulo Har tung; o Fernando Hen rique Cardoso.
Porém, em todo o País, ha via ape nas um Go vernador
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do PSDB, que ti nha lu minosidade pró pria. Ele era
manchete nas prin cipais re vistas e jor nais des te País, 
pelo tra balho que re alizava no Esta do do Ce ará. Ía-
mos to dos a sua casa, onde o PSDB cons pirava ou se 
programava para as sumir a Pre sidência da Re públi-
ca. Se nadora Pa trícia Sa boya Go mes, na quelas opor-
tunidades, ti vemos a sa tisfação de co nhecer o tra ba-
lho de V.Exª à fren te da po lítica so cial de senvolvida, à 
época, pelo Go verno de seu Esta do. Sou tes temunho
vivo do seu tra balho e da sua luta. Da quela ge ração
de po líticos, não po demos es quecer Tas so Je reissati,
ex-Governador e hoje Se nador nes ta Casa, que par ti-
cipava da cor rente de Pa trícia Go mes e Ciro Go mes.
Só te nho a pa rabenizá-la e di zer que es tou mu ito, mu -
ito fe liz por es tar nes ta Casa ao seu lado. Mu ito obri -
gado, Se nadora.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS  CE) 
– Mu ito obri gada, Se nador João Ba tista Mot ta. Fico
muito gra ta por suas pa lavras. V. Exª tem sido um
grande com panheiro de Par tido, aju dando-me, orien-
tando-me tam bém nes ta Casa. Para mim, é um pri vi-
légio mu ito es pecial es tar a seu lado.

O Sr. Re nan Ca lheiros (PMDB  AL) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, Se nadora Pa trícia Sa boya
Gomes?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS  CE) 
– Com mu ito pra zer, ouço V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zendo
soar a cam painha.) –Peço aos Srs. Se nadores que
colaborem com a Mesa, sen do rá pidos, pois já es ta-
mos com a Ordem do Dia bas tante atra sada.

O Sr. Re nan Ca lheiros (PMDB  AL) – Se rei bre -
ve, Sr. Pre sidente. Se nadora Pa trícia Sa boya Go mes,
gostaria de ex pressar, em nome do PMDB, a sa tisfa-
ção de to dos nós com sua pre sença nes te Se nado
Federal, atu ando de ma neira fir me, des tacada, in flu-
indo, fa zendo o que de me lhor pode ser fe ito com re la-
ção à de fesa das cri anças e dos ado lescentes. A ex -
pectativa que tí nhamos de sua atu ação nes te Se nado
Federal era exa tamente essa. Em pou quíssimos dias, 
V. Exª con cretiza tudo o que ima ginávamos so bre sua
atuação.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS  CE) 
– Mu ito obri gada, Se nador Re nan Ca lheiros. Agra de-
ço tam bém suas pa lavras e es pero que pos samos
aqui, na nos sa con vivência, tor narmo-nos amigos e
companheiros, lu tando pe los mes mos ide ais.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Con cede-me
V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS  CE) 
– É com mu ito or gulho que ouço V. Exª, Se nador Pe -
dro Si mon.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB  RS) – Se nadora Pa -
trícia Sa boya Go mes, já es távamos es perando o pro -
nunciamento de V. Exª. O Bra sil in teiro acom panhou
as ele ições no Ce ará, e V. Exª já era mu ito co nhecida
por sua atu ação, pela im pressionante ca pacidade,
competência, cul tura e dis posição pelo so cial. E ve-
mos ago ra que esse bra vo com panheiro que é o Tas-
so Je reissati, um dos po líticos mais ex traordinários e
mais im portantes da his tória des te País, tem a seu
lado uma pes soa como V. Exª  que, não te nho dú vi-
das, ha verá de ter um fu turo mu ito po sitivo nes te Con -
gresso. A pre sença de V. Exª, pelo que sig nifica e por
suas te ses, pelo cu nho so cial, pela pre ocupação com
o hu manismo fará mu ito bem a to dos nós. Mu itas ve -
zes, nós, aqui nes tes ta petes e nes ta luz tipo bo ate,
não nos in tegramos e es quecemos a so ciedade que
representamos. V. Exª está sen do, pela Co missão que 
propôs, pela pro fundidade de seu pro nunciamento, a
voz dos hu mildes, dos me nores, das cri anças, e dará
um novo tom a este Con gresso. Fe licito o Ce ará, esta
Casa e o Bra sil por te rem em V.Exª um nome que nos
honrará e nos or gulhará, por sua cul tura, ca pacidade,
integridade e se riedade. É uma ale gria mu ito gran de a 
Casa toda fi car em si lêncio para ouvi-la hoje.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Se nador Pe dro Si mon, não sei como agra decer
as suas pa lavras. Há mu ito tem po, te nho gran de e
profunda ad miração por seu com portamento, pela
forma como se con duz na sua vida pes soal, na sua
vida pú blica, po lítica, pelo com promisso que tem com
este País, com esta Na ção. V. Exª é cer tamente uma
dessas pessoas que dá or gulho ao nos so País, e fico
muito fe liz de es tar a seu lado. Já nos pri meiros dias –
não sei se V. Exª per cebeu –, na pri meira dú vida,
quando da pri meira vo tação po lêmica nes ta Casa, re -
corri a V. Exª a fim de ouvi-lo e for mar mi nha opi nião
sobre o as sunto. Por tanto, agra deço, do fun do do co -
ração, as pa lavras de V. Exª, tão es peciais para mim.

Muito obri gada.
O Sr. Alo izio Mercadante (Blo co/PT – SP) –

Senadora Pa trícia Sa boya Go mes, per mite-me V. Exª
um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Pois não, no bre Se nador Alo izio Mercadante.

O Sr. Alo izio Mercadante (Blo co/PT – SP) –
Senadora Pa trícia Sa boya Go mes, em pri meiro lu gar,
gostaria de di zer que é um pra zer imenso as sistir a
um pro nunciamento com tal qua lidade, sen sibilidade
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e con sistência. Te nho mu ito hon ra em par ticipar, com
V. Exª, da Li derança do Go verno do Pre sidente Luiz
Inácio Lula da Sil va. Acredito que a Se nadora tra rá
contribuições imen sas em te mas re lativos à área so -
cial, particularmente no que se re fere à in fância e à
adolescência. A fir meza de tra zer um projeto de CPI a
fim de com bater a per versidade so cial que é a pros ti-
tuição in fantil já de monstra a de terminação e a gran -
deza do man dato ora ini ciado por V. Exª. Gos taria de
finalizar di zendo que, ao cons tatar a de licadeza, a
profundidade e a pa ixão com que V. Exª des creveu
Fortaleza e o Ce ará, veio à mi nha men te a ima gem
daquele mar azul e de uma jan gada bran ca. A jan ga-
da tem a co ragem do jan gadeiro, a ele gância da vela,
o bran co da trans parência, o leme, o rumo. V. Exª será 
uma jan gada nes te ple nário azul, com rumo, trans pa-
rência e ele gância, ain da mais com o ven to for te que
está so prando. Bas ta ver os apar tes su prapartidários
a de monstrar que o País tor ce por um man dato que
chega che io de es perança e de pos sibilidades em
ajudar, es pecialmente na in clusão so cial de nos so
povo. Pa rabéns, Se nadora.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Alo izio Mer cadante.
Já ha via agradecido a V. Exª nes te ple nário por ter me
convidado para fa zer par te da Vice-Li derança do Go -
verno, que to dos so nhamos e tor cemos dê cer to, a fim
de tor narmos esta gran de Na ção, este País tão rico
um lu gar cada vez me lhor de se vi ver. E V. Exª tem
dado uma gran de con tribuição nes se sen tido ao lon -
go de sua vida. É um or gulho não apenas para São
Paulo, mas para todo o Bra sil. Por tanto, é mu ito es pe-
cial para mim po der es tar ao seu lado nes te mo mento.
Certamente, apren derei mu ito.

A Srª Iris de Ara újo (PDMB – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, no bre Se nadora Pa trícia Sa -
boya Go mes?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Sr. Pre sidente, peço ape nas mais um mi nuto da 
paciência de V. Exª, a fim de que pos sa ou vir a Se na-
dora Iris de Ara újo e con cluir meu dis curso.

A Srª Iris de Ara újo (PMDB – GO) – Sr. Pre si-
dente, pro meto que, dis ciplinadamente, obedecerei a
V. Exª e fa rei um cur to apar te. Se nadora Pa trícia Sa -
boya Go mes, V. Exª deu uma de monstração de mu ito
prestígio nes te ple nário. Acre dito que to dos que a
apartearam nes te mo mento, in clusive dan do con tinui-
dade ao seu dis curso, re velam a com petência de V.
Exª. Mu ito mais do que suas pa lavras, seu dis curso
tem sido sua pre sença nes te ple nário e nas co mis-
sões, tem sido sua so lidariedade com as mu lheres,
com as Se nadoras, tra zendo um com ponente novo,

aquilo de que nós, mu lheres, pre cisamos: es tar uni-
das e pre paradas para que, em um fu turo pró ximo,
não se jamos apenas o nú mero cons tante aqui, mas
um nú mero mu ito ma ior. V. Exª bri lha não só pela sua
presença fí sica, pela sua ju ventude, mas prin cipal-
mente pela sua sim patia e com petência. Fico mu ito
orgulhosa, como mu lher, de in tegrar uma ban cada fe -
minina com a sua pre sença.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nadora Íris Ara újo. Agradeço
a V. Exª pe las suas tão de licadas pa lavras. Eu é que
me sin to mu ito fe liz e or gulhosa por po der es tar ao
seu lado e apro veitar um pou co da sua ex periência,
do seu tra balho, que é re conhecido em todo o País
pela luta em de fesa dos mais sim ples, dos mais po-
bres e dos mais hu mildes. Eu que te nho de pa rabeni-
zar V. Exª não só pela sua atu ação hoje nes ta Casa,
que só nos en grandece, como pelo tra balho que vem
realizando du rante todo o tem po da sua vida. Mu ito
obrigada.

O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Se nadora Pa -
trícia Go mes, con cede-me V. Exª um apar te?

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Con cedo o apar te ao Se nador Marco Ma ciel.

O Sr. Mar co Ma ciel (PFL – PE) – Se rei mu ito
breve. Fe licito V. Exª pelo pro nunciamento que pro duz
neste ins tante nes ta Casa. As suas pa lavras, como V.
Exª pôde ve rificar pe los apar tes que re cebeu, es tão
repercutindo pro fundamente, vis to tra tar-se tam bém
de um tema que sen sibiliza a so ciedade bra sileira e,
por con seqüência, todo o nos so seg mento po lítico. V.
Exª con ta com o meu apo io, a mi nha co laboração e a
minha par ticipação no de senvolvimento des se seu
trabalho que, cer tamente, terá o re conhecimento de
toda a so ciedade bra sileira.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS –
CE) – Mu ito obri gada, Se nador Marco Ma ciel. Tam-
bém já tive a hon ra de apar teá-lo e agra deço as suas
palavras.

Sr. Pre sidente, a vida co locou-me na po lítica, e
aqui es tou, es perando cor responder a con fiança dos
cearenses que em mim de positaram suas es peran-
ças.No Se nado, que ro dar con tinuidade à mi nha luta,
quero fa zer parte des sa his tória. Qu ero es tar de olhos 
bem aber tos, aten ta e en volvida com to das as ques-
tões que di zem res peito a tan tos que ain da não têm
vez e nem voz. Qu ero ser lem brada como a pri meira
mulher ce arense ele ita Se nadora, que er gueu o nome
da mi nha ter ra, que le vantou a bandeira das po líticas
sociais. Qu ero lu tar contra a seca no Nor deste, que
maltrata e ar ranca a for ça e a es perança dos que vi -
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vem no cam po. Qu ero gri tar, se for pre ciso, para as se-
gurar o di reito de mi lhões de cri anças e jo vens que to -
dos os dias per dem um pou co da sua in fância, lar ga-
das nas cal çadas, pa radas nas es quinas, che irando
cola, lim pando pára-bri sas de nossos car ros, ex pos-
tas a todo e qual quer tipo de vi olência.

Minha ani mação, meu gosto e mi nha von tade
estampam-se em meus olhos. Qu ero fa zer o que pen -
so, que ro fa lar o que pen so e de fender o que acre dito.

Pergunto-me, Sr. Pre sidente, to dos os dias, de
onde vem tan ta po breza dos fi lhos des ta Na ção, fi lhos
miseráveis de um País tão rico, de re cursos na turais,
de in teligência, de cri atividade, de pes soas tra balha-
doras, ho nestas, ale gres de nas cimento, que so nham
em cons truir um País mais jus to e mais se guro.

Srªs e Srs. Se nadores, não que ro cho rar pen-
sando que po deria ter feito mais. O pre sente é hoje, e
a hora de fa zer é ago ra. Qu ero que os mais ve lhos te -
nham di reito à tran qüilidade e pos sam vi ver com dig -
nidade. Qu ero ver o bri lho nos olhos da ju ventude e a
alegria das nos sas crianças. E, se exis te a tris teza do
luto por tan ta in justiça e so frimento, há tam bém a cer-
teza de que a re paração é pos sível, se houver vonta-
de po lítica.

A po lítica fez de mim uma pes soa me lhor, por -
que apren di, principalmente com os mais sim ples e
humildes, o va lor da po lítica ver dadeira. E por mais
que al guns ten tem fa zer dela um ins trumento de
opressão, sei que ela é a fer ramenta da trans forma-
ção.

É hora, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores,
de com partilharmos as nos sas pa ixões, de di vidirmos
as nos sas emo ções, de jun tarmos as nos sas ca usas
e de ga rantirmos os nos sos so nhos. Que Deus nos
ilumine a to dos. Mu ito obri gada.

(Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa

congratula-se com a Se nadora Pa trícia Go mes pelo
seu pro nunciamento. Esta Casa é tes temunha de seu
talento, de sua de dicação à sua ter ra e da fi delidade à
sua luta po lítica.

Durante o dis curso da Sra. Pa trícia Sa -
bóia Go mes, o Sr. Edu ardo Si queira Cam-
pos, 2º Vice-Pre sidente, de ixa a ca deira da
presidência, que é ocu pada, su cessivamen-
te, pela Sra. Lú cia Vâ nia e pelo Sr. José
Sarney, Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re querimentos que se rão li dos pelo 1º Se cretá-
rio, Se nador Ro meu Tuma.

São li dos os se guintes:

 REQUERIMENTO Nº 172, DE 2003

Nos ter mos do ar tigo 216 do Re gimento Inter no
do Se nado Fe deral, re queiro in formações ao Mi nisté-
rio da Sa úde, para es clarecimento so bre a afir mativa
publicada pela Fo lha de São Pa ulo, a res peito do pa -
gamento efe tuado à Fen ce, em presa con tratada para
serviços de con tra-espionagem, no va lor de R$56 mil, 
neste ano de 2003.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003. – Se -
nador Romero Jucá.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 173 DE 2003

Senhor Pre sidente,
Requeiro a Vos sa Exce lência, com base no art.

50, § 2º da Cons tituição Fe deral e nos ter mos dos
arts. 215,I, a e 216 do Re gimento in terno do Se nado
Federal, seja so licitado, do Mi nistro de Esta do de Sa -
úde, Sr. Hum berto Cos ta, os de vidos es clarecimentos
sobre a in terpretação e os pro cedimentos ado tados
pela nova Admi nistração da quele Mi nistério quan to
às trans ferências para o se tor sa úde, de acor do com
o que de fine a Emen da Cons titucional nº 29, de 2000.

Justificação

O Bra sil, até o fi nal dos anos 80, con tava com
uma po lítica dual e se letiva de ser viços de aten ção à
saúde. O Mi nistério da Sa úde e as se cretárias e ór -
gãos de sa úde de Esta dos e Mu nicípios de senvolvi-
am ações de sa úde pú blica. Além des sas ati vidades
as uni dades de sa úde de Esta dos e Mu nicípios ofe re-
ciam ser viços de aten dimento mé dico à po pulação
em ge ral, par ticularmente aque la não-se gurada pelo
sistema de se guro sa úde do INAMPS; vale di zer, uma
parcela con siderável da po pulação ex cluída dos ser -
viços mé dicos, cujo aces so su punha um vín culo con -
tributivo com o INPS, re corria á op ção gra tuita e de
caráter mu itas ve zes as sistencial das se cretarias de
saúde.

De ou tro lado, ha via o sistema de se guro-saúde,
oferecidos pe los CAP e IAP, que pres tavam serviços
de aten ção mé dica a seus se gurados. Com a cri ação
do INPS em 1967, deu-se a uni ficação en tre as sistên-
cia so cial e se guro-saúde, com a ho mogeneização
dos be nefícios via INAMPS, ór gão en carregado de
gerir a fa ceta se guro-saúde do novo sis tema pre vi-
denciário brasileiro, apoiado na rede hos pitalar e am -
bulatorial. Nes ta o aces so aos ser viços mé dicos su -
punha o vinculo con tributivo com o INPS e, ain da que
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sua ins titucionalização te nha vi abilizado a mas sifica-
ção do aces so este per manecia restrito aos se gura-
dos, dai o ca ráter não uni versal.

Deste modo, até me ados dos anos 80, as sisti-
mos à mas sificação do aces so aos ser viços mé dicos,
sob um mo delo cen tralizado, que operava sem o prin -
cípio da uni versalização. E ain da que se te nham to-
mado al gumas me didas de al teração na ges tão – que
representaram um gran de pas so na su peração do ca -
ráter dual do sis tema, e par ticularmente, para uma
maior in tegração en tre os prestadores pú blicos de
serviços mé dicos –, es tas não al teraram o pa drão
prévio: o pre domínio do pólo pre videnciário no sis te-
ma e, me nos ainda, o ca ráter cen tralizado de seus
mecanismos de fi nanciamento e ges tão.

Verificava-se, por conseguinte, a ne cessidade
emergencial de um sis tema úni co de sa úde. Bas ta
lembrar que as crí ticas à ex cessiva cen tralização e
burocratização e seu im pacto so bre a des coordena-
ção e de sarticulação ins titucionais já es tavam pre-
sentes no I Plano Na cional de De senvolvimento –
Nova Re pública. Nes te do cumento, a du plicidade das
ações, a di cotomia das re des de aten dimento, o pre -
domínio do pólo mé dico-hospitalar pri vado em de tri-
mento da rede pú blica eram en carados como dis tor-
ções do per fil da in tervenção es tatal no se tor. Tais
problemas de veriam ser su perados pelo re ordena-
mento e ex pansão do sis tema, in corporando-se prin -
cípios como a des centralização, a in tegração, re gio-
nalização e hi erarquização das ações, em bora man -
tendo-se a conveniência com o se tor pri vado e cri an-
do-se me canismos de con trole so cial so bre o siste-
ma.

De fato, a cons tituição de um Sis tema Úni co de
Saúde (SUS) foi a mais im portante de cisão de re for-
ma da área so cial da dé cada de 80, não ape nas por -
que foi a úni ca das po líticas so ciais em que se re uni-
ram con dições ins titucionais para que se to massem
decisões em fa vor de uma re forma efe tiva, mas tam -
bém pelo con teúdo des ta re forma, vale di zer, pela na -
tureza, im portância e ex tensão das de cisões to ma-
das.

Neste as pecto, o SUS tem como pro pósito: a)
transferir aos go vernos lo cais (Esta dos e Mu nicípios)
as fun ções de ges tão dos atos e pro cedimentos mé di-
cos (am bulatoriais e hos pitalares) do se tor pú blico e
privado, es tando ao go verno fe deral as funções re lati-
vas ao fi nanciamento; b) trans ferir aos municípios a
maior par te dos aten dimentos bá sicos em sa úde e c)
transferir aos Esta dos e Mu nicípios as ati vidades de
vigilância sa nitária e epi demiológica.

Ocorre que uma po lítica de des centralização em 
um Esta do fe derado re quer, por um lado, dis posições
constitucionais, mas tam bém o modo efe tivo de sua
implementação, ao qual de pende, prin cipalmente, da
transferência de re cursos, no tadamente por que a
grande ma ioria dos mu nicípios bra sileiros ca racteri-
zam-se por ba ixa ca pacidade eco nômica, ex pressiva
dependência das trans ferências fis cais e fra ca tra di-
ção ad ministrativa.

Assim, acer ca do fi nanciamento da sa úde, dis-
põe o art. 31 da Lei Orgâ nica da Sa úde: O or çamento
da se guridade so cial des tinará ao Sis tema Úni co de
Saúde (SUS)  de acor do com a re ceita es timada, os
recursos ne cessários a re alização de suas fi nalida-
des pre vistos em pro posta ela borada pela sua di re-
ção na cional com a par ticipação dos ór gãos da previ-
dência So cial e da Assis tência So cial, tendo em vis ta
as me tas e pri oridades es tabelecidas na Lei de Di re-
trizes Orça mentárias”.

É bom lem brar que a Emen da Cons titucional nº
12/96, ins tituiu o art. 74 dos Atos das Dis posições
Constitucionais Tran sitórias (ADCT), cri ando a con tri-
buição provisória so bre mo vimentação ou trans mis-
são de va lores e de cré ditos e di reitos de na tureza fi -
nanceira (CPMF), de terminando que o pro duto da ar -
recadação de que tra ta este ar tigo será des tinado in -
tegralmente ao Fun do Na cional de Sa úde, para fi nan-
ciamento das ações e ser viços  de sa úde”.

Por seu tur no, a Emen da Cons titucional nº
21/99, pror rogou a CPMF, atra vés do art. 75 dos
ADCT, es tabelecendo que o re sultado do au mento da
arrecadação, de corrente da al teração da alí quota,
nos exer cidos fi nanceiros de 1999, 2000 e 2001, será
destinado ao cus teio da pre vidência so cial”.

Hoje em dia, o art. 84 dos ADCT no vamente
prorrogou a CPMF até 31 de de zembro de 2004, sen -
do cer to que vin te cen tésimos por cen to é des tinado
ao Fun do Na cional da Sa úde, dez cen tésimos por
cento para o cus teio da pre vidência so cial e oito cen -
tésimo por cen to ao Fun do de Com bate e Erra dicação
da Po breza.

To davia, em de corrência da ma nutenção de
constante fa lência do SUS e des vios dos re cursos
da CPMF, foi pro mulgada a EC nº 29/2000, que, den -
tre ou tras re gras, ca rimbou os re cursos des tinados à
saúde, as sim dis pondo:

Art. 198. ................................................
§ 2º A União, os Esta dos, Dis trito Fe-

deral e os Mu nicípios apli carão, anualmente,
em ações e ser viços pú blicos de sa úde re -
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cursos mí nimos de rivados da aplicação de
percentuais cal culados so bre:

I – no caso da União, na for ma de fini-
da nos ter mos da lei com plementar pre vista
no § 3º;

II – no caso dos Esta dos Uni dos e do
Distrito Fe deral, o pro duto de ar recadação
dos im postos a que se re fere o art. 155 e
dos re cursos de que tra tam os arts. 157 e
159, in ciso I, alí nea a, e in ciso II, de duzidas
as par celas que fo rem transferidas aos res -
pectivos mu nicípios:

III – No caso dos Mu nicípios e do Dis-
trito Fe deral, o pro duto da ar recadação dos
impostos a que se re fere o art. 156 e dos re -
cursos que tra tam os arts. 158 e 159, do in -
ciso I, alí nea b e § 3º.

§ 3º Lei Com plementar, que será re a-
valiada pelo me nos a cada cin co anos, es ta-
belecerá:

I – os per centuais de que tra ta o § 2º;
II – os cri térios do ra teio dos re cursos

da União vin culados à sa úde des tinados
aos Esta dos, ao Distrito Fe deral e aos Mu ni-
cípios, e dos Esta dos destinados aos seus
respectivos mu nicípios ob jetivando a res-
pectiva re dução das dis paridades re gionais;

III – as nor mas de fiscalização, ava lia-
ção e con trole das des pesas com sa úde na
esfera Fe deral, es tadual, distrital e mu nici-
pal;

IV – as nor mas de cál culo do mon tante
a ser apli cado pela União.

Art. 77-ADCT. Até o exercício fi nancei-
ro de 2004, os re cursos mí nimos apli cados
nas ações e ser viços pú blicos de sa úde se -
rão equi valentes:

I – no caso da União:
a) no ano 2000, o mon tante em penha-

do em ações e ser viços pú blicos de sa úde
no exer cício fi nanceiro de 1999 acres cido
de, no mí nimo, cin co por cen to;

b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor
apurado no ano an terior, cor rigida pela va ri-
ação no minal do Pro duto Inter no Bru to –
PIB;

II – no caso dos Esta dos e do Distrito
Federal, doze por cen to do pro duto da ar re-
cadação dos im postos a que se re fere o art.
155 e dos re cursos de que tra tam os arts.
157 e 159, in ciso I, alí nea a, e in ciso II, de -

duzidas as par celas que fo rem trans feridas
aos res pectivos mu nicípios; e

III – no caso dos Mu nicípios e do Dis -
trito Fe deral, quin ze por cen to do pro duto da 
arrecadação dos im postos a que se re fere o 
art. 156 e dos re cursos de que tra tam os
arts. 158 e 159, in ciso I, alí nea b e § 3º.

§ 1º Os Esta dos, o Dis trito Fe deral e
os Mu nicípios que apli quem per centuais in-
feriores aos fi xados nos in cisos II e III de ve-
rão ele vá-los gradualmente, até o exer cício
financeiro de 2004, re duzida a di ferença à
razão de, pelo me nos, um quin to por ano,
sendo que, a par tir de 2000, a apli cação
será de pelo me nos sete por cen to.

§ 2º Dos re cursos da União apu rados
nos ter mos des te ar tigo, quin ze por cen to,
no mí nimo, se rão apli cados nos mu nicípios,
segundo o cri tério po pulacional, em ações e 
serviços bá sicos de sa úde, na forma da lei.

§ 3º Os re cursos dos Esta dos, do Dis-
trito Fe deral e dos Mu nicípios des tinados às 
ações e ser viços pú blicos de sa úde e os
transferidos pela União para a mes ma fi nali-
dade se rão aplicadas por meio de Fun do de 
Saúde que será acom panhado e fis calizado
por Con selho de Sa úde, sem pre juízo no
disposto no art. 74 da Cons tituição Fe deral.

§ 4º Na au sência da lei com plementar
a que se re fere o art. 198, § 3º, a par tir do
exercício fi nanceiro de 2005, apli car-se à
União, aos Esta dos, ao Dis trito Fe deral e
aos Mu nicípios o dis posto nes te ar tigo.

Observa-se, de modo cris talino, que o ob jetivo
central da emen da cons titucional foi ga rantir que a
União pos sa efe tivar a trans ferência de re cursos aos 
Municípios e Esta dos, e que es tes te nham, em ca rá-
ter obri gatório, apli cação de per centual na área da
saúde.

É que um sis tema em que os re cursos são pa -
gos de acor do com o vo lume de ser viços com prova-
damente pres tados – sis tema por pro dução, não co la-
ciona, ver dadeiramente, urna des centralização de
ações go vernamentais. Essa era a ló gica da pro du-
ção de ser viços que se es tendia ao SUS como a prin -
cipal forma de trans ferência au tomática de re cursos
do Go verno Fe deral para os de mais ní veis de go verno
Estadual e Mu nicipal.

Com efe ito, se em um pri meiro mo mento este
mecanismo agra dou aos mu nicípios, em face da pos si-
bilidade de re ceber di retamente re cursos sem a in ter-
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veniência das Secretarias Esta duais de Sa úde, esta
forma de fi nanciamento é en carada como urna li mita-
ção à au tonomia das eli tes des centralizados, pela ri gi-
dez que im põe às pos sibilidades de ade quação lo cal
da ofer ta de ser viços. Tal me canismo to lhe a ins tituição
de pro gramas ino vadores, pois os go vernos lo cais de -
veriam con tar com recursos pró prios, uma vez que
aqueles ori undos das trans ferências es tariam na prá ti-
ca vin culados a um dado tipo de atu ação.

Além dis so, ava lia-se que aque la ló gica de pa -
gamento gera in centivos à ma ximização dos atos mé -
dicos es timulando in clusive a prá tica de fra udes nas
contas apre sentadas. Nes te sen tido, a ló gica do pa -
gamento por pro dução não ape nas comprometeria a
autonomia lo cal como es timularia a ex pansão do gas -
to pú blico.

Desta fe ita, es tabelecer que os en tes da Fe de-
ração (União, Esta dos e Mu nicípios) apli quem per-
centual de sua ar recadação no se tor da sa úde, im pli-
ca do tar o SUS com me ios fi nanceiros ne cessários
para que a po pulação, prin cipalmente os mais po-
bres, te nham as sistência de vida do Po der Pú blico. De 
fato, uma das ra zões pe las qua is o SUS não tem fun -
cionado é exa tamente a dis ponibilização in suficiente
de re cursos.

Ocorre que ape sar da apro va ção da EC nº
29/2000, que em úl tima aná lise de terminou o mí nimo
de re cursos a se rem apli cados no se tor, não hou ve
solução do pro blema. Antes da emen da cons titucio-
nal sur tir efeito, o Go verno Fe deral an terior (era-FHC) 
referendou um pa recer da Advocacia Ge ral da União
(AGU), que di minuiu os re cursos para o se tor em cer -
ca de 2 bi lhões de re ais em 2003 e mais de 5 bi lhões
acumulados des de 2000.

A exe gese ado tada no men cionado pa recer, ao
art. 77 dos ADCT, foi o se guinte: Para o exer cício de
2000, na li teralidade do art. 77, I, a  do ADCT, o mon -
tante de re curso apli cado é o em penhado em ações e
serviços pú blicos de sa úde em 1999 acres cido de, no
mínimo, cin co por cen to. Para os anos de 2001 a 2004 
(e, de 2005 em di ante, até que pro mulgada a lei com -
plementar com petente), será o va lor apu rado no ano
anterior, corrigido pela va riação no minal do PIB.
Ocorre que, va lor apu rado no ano an terior é, para
2001 e anos se guintes, o va lor cal culado na for ma do
77, I, a (aque le va lor fixo já al cançado para o exer cício
2000), bas tando apli car a va riação do PIB.

Todavia, se dú vidas não há na for ma como se
calcula o per centual do ano 2000 de apli cação de re -
cursos ao SUS pela União – são os mon tantes em pe-
nhados nes sas ações e nes ses ser viços no exercício
financeiro de 1999, acres cido, de no mí nimo, cin co

por cen to; a base de cál culo para o exer cício 2001 até
o de 2004 está no sen tido axi ológico de va lor apu rado
no ano an terior, re fere-se a cada um dos anos an teri-
ores, e não a um ano fixo!

Portanto, res ta im prescindível co lher in forma-
ção so bre a in terpretação e os pro cedimentos ado ta-
dos pelo Mi nistério da Sa úde acer ca das trans ferênci-
as para o se tor sa úde, de acordo com o pre visto na
EC nº 29/2000, pois o ad vento de uma nova ges tão na 
Administração Pú blica Fe deral, fir mada no pro pósito
de apli car re cursos na área so cial, com cer teza pri ori-
zará a área da sa úde, que sem pre en frentou di ficulda-
des fi nanceiras.

É que sob um Esta do fe derativo, em um país ca -
racterizado por ex pressivas de sigualdades re gionais
e um gran de nú mero de mu nicípios fis cal e ad minis-
trativamente fra cos – para os qua is pre tende-se
transferir atri buições de ges tão de po lítica so cial – um 
processo de re forma do es tado ca paz de re configurar
o for mato cen tralizado pré vio de um sis tema na cional
de pres tação de serviço não pode ser, sob hi pótese
alguma, um pro cesso es pontâneo.

De um lado, o su cesso de uma re forma des ta
extensão de pende de cisivamente da ação de liberada
dos ní veis mais abran gentes de go verno que, in teres-
sados na re forma, te nham: a) dis posição para im plan-
tar um pro grama de des centralização de atri buições;
b) ca pacidade bu rocrática para for mular pro gramas
adequados e com patíveis com esta de cisão; e, fi nal-
mente; c) re cursos – fi nanceiros e ad ministrativos –
para tor nar a ade são á des centralização uma op ção
efetivamente atra tiva para os go vernos lo cais.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003.  – Se -
nador Antonio Car los Va ladares , PSB – SE.

(À Mesa para de cisão.)

REQUERIMENTO Nº 174, DE 2003

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gimento Inter no,
requeiro que a Mesa en caminhe Mi nistro-Chefe da
Casa Ci vil da Pre sidência da Re pública, pe dido de in -
formações ao Mi nistro Extra ordinário da Se gurança
Alimentar e Com bate à Fome, com es clarecimentos
sobre a ve iculação da cam panha pu blicitária so bre o
programa go vernamental de nominado Fome Zero,
assinalando se há cus tos e, em caso po sitivo, discri-
minar:

a) agên cia ou agências de pu blicidade
responsável (eis) pela pro dução e ve icula-
ção das di ferentes mo dalidades da cam pa-
nha;

04830 Qu inta-feira  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL448 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



b) pro cessos uti lizados para a clas sifi-
cação e contratação des sas em presas;

c) va lores to tais, com preendendo a
produção e ve iculação;

d) ve ículos (grá ficos, rá dio e te levisão)
incluídos na ve iculação.

Informar, ade mais, caso haja do ações de ser-
viços, equi pamentos e ma terial des tinados à cam pa-
nha, os no mes das em presas do adoras e os res pec-
tivos va lores.

Justificação

As in formações ora so licitadas vi sam, den tro da
competência fis calizadora do Con gresso Na cional,
ao es clarecimento a res peito de even tuais cus tos
para essa cam panha pu blicitária, que está sen do ve i-
culada pe los principais me ios de co municação do
País, acer ca do pro grama go vernamental de nomina-
do Fome Zero.

Além dos pro cedimentos e ra zões da cam pa-
nha, essa so licitação al cança tam bém os va lores des -
pendidos para esse fim.

Sala das Ses sões, 26 de março de 2003. – Se -
nador Arthur Vir gílio, Líder do PSDB.

(À Mesa para de cisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re-
quedorimentos li dos se rão des pachados à Mesa
para a de cisão, nos ter mos do art. 216 do Re gimen-
to Inter no.

Sobre a mesa, ofí cio que será lido pelo 1º Se -
cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

Ofício nº 63/03 – GLPDT

Brasília, 25 de mar ço de 2003

Senhor Pre sidente,
Tenho a honra de co municar a Vos sa Exce lência

que este Se nador foi de signado para com por, como ti -
tular, a Co missão de Le gislação Par ticipativa.

Ao en sejo re novo a Vos sa Exce lência pro testo
de ele vada es tima e con sideração. – Se nador Jeffer-
son Pe res, Lí der do PDT

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dência de signa o Se nador Jef ferson Pé res, como ti -
tular, para in tegrar da Co missão de Le gislação Par ti-
cipativa, nos ter mos do ofí cio lido.

Sobre a mesa, men sagens que se rão li das pelo
1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

São li das as se guintes:

MENSAGEM Nº 68, DE 2003
(Nº 58, de 2003, na ori gem)

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Solicito a Vos sas Exce lências, de con formidade

com a Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro de
Estado das Re lações Exte riores, a re tirada de tra mi-
tação da in dicação do Se nhor MAURO LUIZ IECKER
VIEIRA, Mi nistro de Pri meira Clas se da Car reira de
Diplomata, do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exte riores, para exer cer o car go de Emba i-
xador do Bra sil jun to ao Prin cipado do Li echtenstein,
enviada ao Se nado Fe deral com a Men sagem nº
1.213, de 26 de de zembro de 2002.

Brasília, 26 de fe vereiro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

EM Nº  56 /DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 20 de fe vereiro de 2003

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
De acor do com o art. 52, in ciso IV, da Cons titui-

ção, e com o dis posto no art. 56, § 1º, do Re gulamen-
to de Pes soal do Ser viço Exte rior, apro vado pelo De -
creto nº 93.325, de 1º de ou tubro de 1986, no art. 42,
§ 1º, do Ane xo I ao De creto nº 3.959, de 10 de ou tubro
de 2001, so licito de Vos sa Exce lência o can celamen-
to, no in teresse da Admi nistração, da Men sagem de
indicação do Se nhor MAURO LUIZ IECKER VIEIRA,
Ministro de Pri meira Clas se da Car reira de Di plomata,
do Qu adro Per manente do Mi nistério das Re lações
Exteriores, para exer cer o car go de Emba ixador do
Brasil jun to ao Prin cipado do Li echtenstein.

Respeitosamente, Celso Luiz Nu nes Amo rim.

MENSAGEM Nº 69, DE 2003
(Nº 59/2003, na ori gem)

Senhores Mem bros do Con gresso Na cional,
Solicito a Vos sas Exce lências, de con formida-

de com a Expo sição de Mo tivos do Se nhor Mi nistro
de Esta do das Re lações Exte ri ores, a re tirada de tra -
mitação da in dicação do Se nhor VALDEMAR
CARNEIRO LEÃO NETO, Mi nistro de Pri meira Clas -
se da Car reira de Di plomata, do Qu adro Per manente
do Mi nistério das Re lações Exte riores, para exer cer
o car go de Emba ixador do Bra sil jun to à Re pública
Bolivariana da Ve nezuela, en viada ao Se nado Fe de-
ral com a Men sagem nº 922, de 29 de ou tubro de
2002.

Brasília, 26 de fe vereiro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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EM Nº  58 /DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 20 de fe vereiro de 2003

Excelentíssimo Se nhor Pre sidente da Re pública,
De acor do com o art. 84, in ciso XXV, da Cons ti-

tuição, e com o dis posto no art. 56 do Re gulamento de 
Pessoal do Ser viço Exte rior, apro vado pelo De creto
nº 93.325, de 1º de ou tubro de 1986, e no art. 57 do
Anexo I ao De creto nº 3.959, de 10 de ou tubro de
2001, so licito de Vos sa Exce lência o can celamento,
no in teresse da Admi nistração, da Men sagem de in di-
cação do Se nhor VALDEMAR CARNEIRO LEÃO
NETO, Mi nistro de Pri meira Clas se da Car reira de Di -
plomata, do Qu adro Per manente do Mi nistério das
Relações Exte riores, para exer cer o car go de Emba i-
xador do Brasil jun to à Re pública Bo livariana da Ve -
nezuela.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nu nes Amo-
rim.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As men -
sagens li das se rão in cluídas em Ordem do Dia opor -
tunamente.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cretário Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 175, DE 2003

Requeremos, nos termos dos ar tigos 218, 219 e 
221, do Re gimento Inter no, as se guintes ho mena-
gens pelo fa lecimento de Ada uto Fer reira da Ro cha.

a) in serção em ata de um voto de pro -
fundo pe sar;

b) apre sentação de con dolências à fa -
mília e à Fe deração das Indús trias do Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

Sala das Ses sões, 26 de março de 2003. – Se -
nador Fer nando Be zerra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Fer nando Be zerra para en ca-
minhar o re querimento.

O SR. FERNANDO BEZERRA  (Blo co/PTB –
RN. Para en caminhar a vo tação.) – Sr. Pre sidente, é
com gran de pe sar que re gistro nes ta Casa o de sapa-
recimento, aos 88 anos de ida de, do Sr. Ada uto Fer re-
ira da Ro cha, um dos pi oneiros da in dústria agro pe-
cuária do meu Esta do. Ele era na tural de Sapé, na Pa -
raíba, e che gou ao Rio Gran de do Nor te em 1943 e
dedicou toda sua vida à agri cultura, à pe cuária e ao

desenvolvimento do nos so Esta do, in clusive pela dis -
seminação de vá rias cul turas.

Três anos de pois de ins talar-se no Rio Gran de
do Nor te, Sr. Ada uto Ro cha ad quiria a Usi na Esti vas,
hoje, uma das ma iores produtoras e ex portadoras de
açúcar de todo o Nor deste.

Homem di nâmico e de mu ita sa bedoria, apesar
dos pou cos es tudos, o Sr. Ada uto Ro cha, com a sua
visão em preendedora, con seguiu fa zer com que a
Usina Esti vas passasse de uma pro dução anu al de
apenas cin co mil sa cos para, hoje, mais de 150 mil
sacos.

Calmo e de cidido, Ada uto Ro cha tam bém de di-
cou-se ao co mércio e ao be neficiamento de al godão.
Em me ados dos anos 60, in vestiu na in dústria me ta-
lúrgica, ao com prar a Jos san, hoje con trolada pelo
grupo Bel go-Mineira.

O Sr. Ada uto Ro cha era ca sado com a Srª Mar -
luce Ro cha e pai de cin co fi lhos, en tre os quais o Dr.
José Ro cha, De sembargador Fe deral, e do meu di leto
e que rido ami go Abe lírio Ro cha, Pre sidente da Fe de-
ração das Indús trias do Esta do do Rio Gran de do Nor -
te.

Além dis so, o Sr. Ada uto Ro cha foi po lítico, ten -
do sido pre feito de três Mu nicípios do Rio Gran de do
Norte: de Arez, duas ve zes, de Go ianinha e de Vár-
zea.

Foi esse ho mem di nâmico, em presário de vi são
e pou co ape gado às va idades pes soais que o Rio
Grande do Nor te per deu no dia de on tem.

Trago a esta Casa o meu pe sar.
Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

dente, peço a pa lavra para en caminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo

a pa lavra ao no bre Se nador José Agri pino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-

minhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, as socio-me ao Se nador Fer nando Be zerra pela 
manifestação, la mentando o fa lecimento do con terrâ-
neo Ada uto Ro cha, um pre cursor da agro indústria no
nosso Esta do, no Rio Gran de do Nor te, um ho mem a
quem a in dústria e a ge ração de em pregos deve mu i-
to, um lí der em presarial, um ho mem de bem que fa le-
ceu, que de ixa um vá cuo no Esta do e que me rece a
homenagem que nes te mo mento lhe pres tamos.

Eu me as socio, por tanto, ao gesto ex tremamen-
te jus to e pro cedente do Se nador Fer nando Be zerra.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Sr. Pre sidente, peço a pa lavra para en cami-
nhar.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Ga ribaldi Alves Fi lho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, quero as soci-
ar-me às ma nifestações dos Se nadores Fer nando
Bezerra e José Agri pino, que o apo iou.

Adauto Ro cha de ixou um grande le gado para a
vida eco nômica, so cial e po lítica do Rio Gran de do
Norte. Prefeito, em presário, foi um ho mem de termina-
do, obs tinado, que de fendeu as gran des ca usas do
nosso Esta do.

Sr. Pre sidente, apro veito esta fala para pe dir a V. 
Exª que me con ceda a pa lavra, como Lí der, para uma
comunicação ina diável quan do con siderar apro pria-
do. Já que se tra ta de uma co municação ur gente, cre -
io que V. Exª ne con cederá a pa lavra brevemente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney ) – A Pre si-
dência en caminhará o voto de pe sar à fa mília.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney ) – Concedo
a pa lavra ao Se nador Ga ribaldi Alves Fi lho, por 5 mi -
nutos, para uma co municação ina diável.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN. Para uma co municação ina diável. Sem re visão
do ora dor.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se nadores,
hoje ti vemos aqui a pre sença do Mi nistro José Gra -
ziano, que fa lou a res peito do Pro grama Fome
Zero. Tão im portante quan to esse pro grama é o
problema da água zero.

Eu não po deria de ixar de vir a esta tri buna para
dizer que o Proá gua, que tan tos be nefícios trou xe ao
Nordeste, cons truindo bar ragens e adu toras, le vando
água para a po pulação ru ral da re gião, está ame aça-
do, pois não há re cursos de con trapartida para fa zer
face ao fi nanciamento do Ban co Mun dial.  São US$
100 mi lhões à dis posição do nos so País para se rem
emprestados ao Go verno Fe deral e aos Esta dos,
numa ope ração tri partite. Eu fa ria um ape lo ao Lí der
Aloizio Mer cadante, Lí der do Go verno, para que pro -
curasse jun to ao Ban co Mun dial vi abilizar a con secu-
ção, a con tinuação desse pro grama, uma vez que as
obras es tão sen do pa ralisadas.

Os Se nadores Fer nando Be zerra e José Agri pi-
no, meus co legas de re presentação do Rio Gran de do 
Norte, sa bem que exis te uma obra para abas tecer de
água as ci dades e os dis tritos da Ser ra de San tana;
obra ini ciada, mas pa ralisada, por que o Ban co Mun di-
al in ternalizou os re cursos, mas fal ta a con tra partida
do Go verno Fe deral e dos Esta dos.

O di retor do Ban co Mun dial para o Bra sil, Dr. Vi -
nod Tho mas, com quem es tive on tem, ad mite que os 

Estados po dem não dar a con trapartida de 40% des -
de que o pro grama con tinue. Trinta mi lhões de dó la-
res po derão vol tar para o Ban co Mun dial. Sr. Pre si-
dente, não po demos ad mitir isso. É um ver dadeiro
absurdo de ixar re cursos, a ba ixo cus to, vi abilizados
por um pro grama como o do Ban co Mun dial, vol ta-
rem para sua ori gem. É pre ciso que se to mem pro vi-
dências. O Ban co Mun dial está che io de boa von tade
para re solver o pro blema. Ago ra, essa boa von tade
não pode ser ape nas do Ban co Mun dial, mas tam -
bém dos go vernos Fe deral e Esta dual. Acredito que
isso não fal tará nem ao Go verno Fe deral nem aos
Estados.

Sr. Pre sidente, fica aqui meu aler ta: tão gra ve
quanto a fome zero é a água zero.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 2002

(Em re gime de ur gência, nos ter mos do Re queri-
mento nº 128, de 2003 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câ mara nº 93, de
2002 (nº 4.649/98, na Casa de ori gem), que
dispõe so bre o aces so pú blico aos da dos e
informações exis tentes nos ór gãos e en tida-
des in tegrantes do SISNAMA.

(Dependendo de pa recer da Co missão
de Cons tituição, Jus tiça e Ci dadania)

Sobre a mesa, pa recer da Co missão de Cons -
tituição, Justiça e Ci dadania, que será lido pelo Sr.
1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

PARECER Nº 156, DE 2003

Da Co missão de Cons tituição, Jus ti-
ça e Ci dadania, so bre o Pro jeto de Lei da
Câmara nº 93, de 2002 (PL nº 4.649, de
1998, na Casa de ori gem), que dispõe so -
bre o aces so pú blico aos da dos e in for-
mações existentes nos ór gãos e en tida-
des in tegrantes do Sis nama.

Relator: Se nador João Alber to Sou za

I – Re latório

A pro posição le gislativa sob exa me, ori ginária
da Câ mara dos De putados, é de au toria do De putado

Março  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe ira  27 04833    451ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003     451ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2003 



Fábio Feld man e da De putada Rita Ca mata. Na quela
Casa, re cebeu pa receres fa voráveis das Co missões
de Tra balho, Admi nistração e Ser viço Pú blico; e de
Defesa do Con sumidor, Meio Ambi ente e Mi norias,
com emen da. A Co missão de Cons tituição e Justiça e 
de Re dação ma nifestou-se pela cons titucionalidade,
juridicidade e téc nica le gislativa, tan to do pro jeto
quanto da emen da a ele ofe recida.

Trata-se de projeto de lei or dinária, ex travagan-
te, cujo ob jetivo é con formar le galmente o di reito do
cidadão de aces sar os da dos e in formações am bien-
tais exis tentes nos ór gãos e en tidades in tegrantes do
Sistema Na cional de Meio Ambi ente (SISNAMA), ins -
tituído pela Lei nº 6.938, de 31 de agos to de 1981.
Essa lei dis põe so bre a Po lítica Na cional de Meio
Ambiente, seus fins e me canismos de for mulação, e
dá ou tras pro vidências.

Conforme o pro jeto, os ór gãos e en tidades da
Administração Pú blica, di reta, in direta e fun dacional,
integrantes do Sis nama, fi cam obri gados a per mitir o
acesso pú blico aos do cumentos, ex pedientes e pro -
cessos ad ministrativos que tratem de ma téria am bi-
ental e a for necer to das as in formações am bientais
que es tejam sob sua guar da, em meio es critural, so -
noro ou ele trônico (ca put do art. 2º).

Esses do cumentos, ex pedientes e pro cessos
administrativos são es pecificados no pro jeto, que
enumera, es pecialmente aque les re lativos a as suntos
como qua lidade do meio am biente; po líticas, pla nos e
programas po tencialmente ca usadores de im pacto
ambiental; re sultados de mo nitoramento e au ditoria
nos sis temas de con trole de po luição e de atividades
potencialmente po luidoras, bem como de pla nos e
ações de re cuperação de áre as de gradadas; aci den-
tes, si tuações de risco ou de emer gência am bientais;
emissões de efluentes lí quidos e ga sosos, e de re sí-
duos só lidos; subs tâncias tó xicas e pe rigosas; di ver-
sidade bi ológica e or ganismos ge neticamente mo difi-
cados (in cisos do art. 2º).

Qualquer in divíduo, con forme os ter mos do §
1º do art. 2º, in dependentemente da com provação
de in teresse es pecífico, terá acesso às in formações
de que tra ta esta lei, me diante re querimento es cri-
to, no qual as sumirá a obri gação de não uti lizar as
informações co lhidas para fins co merciais, sob as
penas da lei ci vil, pe nal, de di reito au toral e de pro -
priedade in dustrial, as sim como de ci tar as fontes,
caso, por qual quer meio, ve nha a di vulgar os alu di-
dos da dos.

É as segurado si gilo co mercial, in dustrial, fi nan-
ceiro ou qual quer ou tro si gilo pro tegido por lei, bem
como o re lativo às co municações in ternas dos ór gãos
e en tidades go vernamentais (§ 2º do art. 2º) e, a fim
de que seja res guardado tal si gilo, as pes soas fí sicas
ou ju rídicas que for necerem in formações de ca ráter
sigiloso à Admi nistração Pú blica de verão in dicar essa 
circunstância, de forma ex pressa e fun damentada (§
3º do art. 2º).

Em caso de pe dido de vis ta de pro cesso ad mi-
nistrativo, a consulta será fe ita, no ho rário de ex pedi-
ente, no pró prio ór gão ou en tidade e na pre sença do
servidor res ponsável pela guar da dos au tos, como
prevê o § 4º do art. 2º. O pra zo para que a in formação
seja pres tada, ou a con sulta seja fa cultada, é de trinta
dias, con tados da data do pe dido, con forme o § 5º do
mesmo ar tigo.

Para o aten dimento do dis posto na lei, as au tori-
dades pú blicas po derão exi gir a pres tação pe riódica
de qual quer tipo de in formação por par te das en tida-
des pri vadas, me diante sis tema es pecífico a ser im -
plementado por to dos os ór gãos do Sis nama, so bre
os im pactos am bientais po tenciais e efe tivos de suas
atividades, in dependentemente de ins tauração de
qualquer pro cesso ad ministrativo. E o que pres creve
o art. 3º do pro jeto.

O art. 4º, por seu tur no, de termina que se rão
publicados em Diário Ofi cial e fi carão dis poníveis,
no res pectivo ór gão, em lo cal de fá cil aces so ao pú -
blico, listagens e re lações contendo os da dos re fe-
rentes aos se guintes as suntos: pe didos de li cencia-
mento, sua re novação e res pectiva con cessão (in ci-
so I); pe didos e li cenças para su pressão de ve geta-
ção (in ciso II); au tos de in frações e res pectivas pe na-
lidades im postas pe los ór gãos am bientais (in ciso III); 
lavratura do ter mo de com promisso de ajus tamento
de con duta (in ciso IV); re incidências em in frações
ambientais (in ciso V); re cursos in terpostos em pro -
cesso ad ministrativo am biental e res pectivas de ci-
sões (in ciso VI); re gistro de apresentação de es tu-
dos de im pacto am biental e sua apro vação ou re jei-
ção (in ciso VII).

O in deferimento de pe dido de in formações ou
consulta a pro cessos ad ministrativos de verá ser mo ti-
vado, su jeitando-se a re curso hi erárquico, no pra zo
de quin ze dias, con tados da ciên cia da de cisão, dada
diretamente nos au tos ou por meio de car ta com avi so
de re cebimento, ou em caso de de volução pelo Cor re-
io, por pu blicação em Diário Ofi cial (art. 5º).
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As re quisições de in formações ori undas do
Poder Le gislativo, do Po der Ju diciário, dos ór gãos
encarregados da con sultoria ju rídica do Po der Exe -
cutivo e da De fesa da Fa zenda Pú blica em ju ízo, as -
sim como as do Mi nistério Pú blico, de verão ser
atendidas com ob servância do pra zo que fi xarem
(caput do art. 6º). Entre tanto, quando as re quisi-
ções ou re querimentos de in formações fo rem obs -
curos, sus citarem dú vida fun damentada, mos tra-
rem-se com plexos ou de di fícil aten dimento, ca berá
ao ór gão responsável, mo tivadamente, in formar a
circunstância emer gente e so licitar a ne cessária di -
lação de pra zo, con forme de termina o pa rágrafo
único do art. 6º.

As si tuações de gra ve ris co ao meio am biente
ou à sa úde pú blica de verão ser di vulgadas pelo ór -
gão res ponsável, ca bendo-lhe, nes sa hi pótese,
constituir gru po de tra balho com a fi nalidade de in -
dicar as me didas para so lucionar ou mi tigar o pro -
blema (art. 7º, ca put). Tal gru po de tra balho con tará
com a par ticipação do ór gão do Mi nistério Pú blico
competente, as sim como do ente da ad ministração
pública mu nicipal, es tadual ou fe deral res ponsável,
assim como en tidade em presarial e or ganismo não -
-governamental do lo cal, cons tituído con forme a lei
e com fi nalidade cor relata com o even to (§ 1º do art.
7º). A com posição do gru po de tra balho será pu bli-
cada no Diário Ofi cial (§ 2º), e as re comendações
desse gru po e as me didas ca bíveis para a so lução
da si tuação de ris co de verão ser divulgadas ao pú -
blico (§ 3º do mes mo art. 7º).

Os ór gãos am bientais com petentes in tegrantes
do SISNAMA de verão ela borar e di vulgar re latórios
anuais re lativos à qua lidade do ar e da água e, na for -
ma da re gulamentação, a ou tros ele mentos am bien-
tais, es tabelece o art. 8º”. As in formações se rão pres -
tadas me diante o re colhimento de va lor cor respon-
dente ao res sarcimento dos re cursos des pendidos
para o seu for necimento, ob servadas as nor mas e ta -
belas es pecíficas, fi xadas pelo ór gão competente em
nível fe deral, es tadual ou mu nicipal, conforme o art.
9º. A cláu sula de vi gência da lei é es tabelecida pelo
art. 10.

Os au tores do pro jeto, ao jus tificá-lo, as sinalam
que a pro posta ba seia-se no di reito fun damental de
todo ci dadão de aces so à in formação, ex plicitado em
Tratados Inter nacionais e no Orde namento Ju rídico
Brasileiro, mais es pecificamente nas se guintes pre-
missas:

1. o di reito de to dos ao meio am biente
ecologicamente equi librado, ex plicitado no
art. 225, ca put, da Cons tituição Bra sileira;

2. os ci dadãos de vem ter acesso à in-
formação, para a ga rantia do di reito aci ma
mencionado, o que, por sua vez, pode ga-
rantir a me lhoria da qua lidade das de cisões
tomadas e de sua im plementação e con tri-
buir para o co nhecimento ge ral do pú blico
sobre as ques tões am bientais;

3. to dos têm di reito a re ceber dos ór -
gãos pú blicos in formações de seu in teresse
particular ou de in teresse co letivo ou ge ral,
que de vem ser prestados no pra zo da lei,
sob pena de res ponsabilidade, res salvadas
aquelas cujo si gilo seja im prescindível à
segurança da so ciedade e do Esta do, nos
termos do art. 5º XXXIII, da Cons tituição
Federal;

4. o prin cípio da pu blicidade per meia
toda a atu ação da ad ministração pú blica, di -
reta, in direta e fun dacional, nos ter mos do
art. 37, caput, da Cons tituição Fe deral.

A pro posição se las treia, ain da, na ne cessida-
de de di fusão das in formações, de modo a pro piciar
a cons cientização po lítica. Do mesmo modo, a Po líti-
ca Na cional de Meio Ambi ente visa a di vulgação de
dados in formações am bientais e a for mação de uma
consciência pú blica so bre a ne cessidade de pre ser-
vação da qua lidade am biental e do equi líbrio eco ló-
gico.

Do mes mo modo, no pla no in ternacional, re -
corda-se a cha mada Agen da 21, fru to de re solução
das Na ções Uni das, com os prin cípios fo ram abra -
çados pe los pa íses-membros por oca sião do
“Encontro da Ter ra — Rio 92”, e que pro pugna que a
informação per tinente deve ser tor nada aces sível
na for ma e no mo mento em que for re querida para
facilitar seu uso e que o de senvolvimento sus tentá-
vel só será atin gido se os pro ces sos de to mada de
decisões fo rem ba seados no pro vimento de in for-
mações con sistentes e con fiáveis por aque les que
as de têm.

Seguem-se di versos ou tros ar gumentos, de mé -
rito, a justificar a apre ciação sob exa me e a apro vação
pelo Con gresso Na cional da pro posição le gislativa,
inclusive in formações a res peito do tra tamento que
outros pa íses con ferem a essa ma téria.
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Não fo ram ofe recidas emen das ao pro jeto, no
decorrer do pra zo re gimental.

II - Aná lise

Compete a esta Co missão apre ciar a ma téria no 
que res peita a sua cons titucionalidade e com patibili-
dade com o or denamento ju rídico in fraconstitucional.
Entendemos que não há, na pro posição, ne nhum en -
trave que pos sa obs tar o seu li vre exa me pelo Se nado
Federal, seja do pon to de vis ta ma terial, seja do pon to
de vis ta for mal.

Com efe ito, os in cisos VI e VII do art. 24 da
Constituição Fe deral es tatuem a com petência da
União, con correntemente com os Esta dos e o Dis tri-
to Fe deral, para le gislar so bre a pro teção do meio
ambiente e con trole da po luição, e as sim so bre a
proteção do pa trimônio na cional, his tórico. Cul tural,
artístico e pa isagístico. Do mes mo modo, a com pe-
tência é con corrente para le gislar so bre responsabi-
lidade por dano ao meio am biente (in ciso VIII do
mesmo art. 24). Des cabido re cordar que, a teor do
art. 61, ca put, da Car ta Mag na, com pete ao Con-
gresso Na cional le gislar so bre to das as ma térias de
competência da União.

No pla no ma terial, re corde-se que o art. 5º” da
Carta Mag na que tra ta dos di reitos e ga rantias in divi-
duais con templa o in ciso XXXIII pelo qual to dos têm
direito a re ceber dos ór gãos pú blicos in formações de
seu in teresse par ticular, ou de in teresse co letivo ou
geral, que se rão pres tadas nos pra zo da lei, sob pena
de res ponsabilidade, res salvadas aquelas cujo si gilo
seja im prescindível à se gurança da so ciedade e do
Estado.

O di reito de to dos ao meio am biente eco logica-
mente equi librado, bem de uso co mum do povo e es -
sencial à sa dia qua lidade de vida, im pondo-se ao po -
der pú blico e à co letividade o de ver de de fendê-lo e
preservá-lo para as pre sentes e fu turas ge rações:
esse é o tex to do art. 225, caput, da Cons tituição Fe -
deral. Pa rece-nos ine quívoca a re lação subs tancial
entre o exercício des se di reito e todo o pro cesso de
transparência e pu blicidade a que se re fere a pro posi-
ção ora sob exa me.

III - Voto

Em face do ex posto, opinamos pela cons titucio-
nalidade e ju ridicidade do Pro jeto de Lei da Câ mara
nº 93, de 2002.

Sala da Co missão, 26 de mar ço de 2003. –
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa recer
lido vai à pu blicação.

Designo o Se nador Ro mero Jucá para pro ferir
o pa recer em substituição à Co missão de Assun tos
Sociais.

PARECER Nº 157, DE 2003 – CAS

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para emi tir
parecer.) –  Sr. Pre sidente, o pa recer é fa vorável, con -
forme apro vado na Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com ple-
tada a ins trução da ma téria, passa-se à dis cussão do
Projeto de Lei da Câ mara nº 93, de 2002. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam,

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à san ção.

É o se guinte o pro jeto apro vado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 38, DE 1999

(Votação No minal)

Votação, em primeiro tur no, da Pro pos-
ta de Emen da à Cons tituição nº 38, de
1999, ten do como pri meiro sig natário o Se -
nador Mo zarildo Ca valcanti, que al tera os
artigos 52, 225 e 231 da Cons tituição Fe de-
ral (re gras para de marcação de ter ras in dí-
genas), ten do

Parecer sob nº 317, de 2002, da Co-
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia, Re lator: Se nador Amir Lan do, fa vorável,
com as Emen das 1 a 4-CCJ, que apre senta.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pelo 
Sr. 1º Se cretário, Se nador Ro meu Tuma.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 176, DE 2003

Nos ter mos do art. 315, com binado com o in ciso
III do art. 279 do Re gimento Inter no, re queiro adi a-
mento da vo tação do PEC nº 38, de 1999, a fim de ser
feita na ses são de 7 de maio de 2003.

Sala das Ses sões, 26 de março de 2003. – Se -
nador Mo zarildo Ca valcanti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Pre sidente, peço a pa lavra para en caminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
lavra V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Para en caminhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.)
– Sr. Pre sidente, eu gos taria de jus tificar o pe dido de
adiamento de vo tação, aten dendo à so licitação das
Lideranças e tam bém de vá rios no vos companheiros
que che garam ao Se nado Fe deral, em vir tude da sig -
nificativa re novação. Estou re querendo o adi amento
para que pos samos chegar a um en tendimento so bre
a vo tação des ta emen da, que pre tende aca bar com o
confisco fe ito pelo Go verno Fe deral das ter ras dos
Estados. Nada con tra de marcação e cri ação de re ser-
vas eco lógicas e am bientais.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re querimento.

As Sras e os Srs. Se nadores que o apro vam que i-
ram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
A ma téria sai da Ordem do Dia e vol tará à pa uta

na data apro vada pelo Ple nário.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

MENSAGEM Nº 182, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 182, de 2002 (nº
485/2002, na ori gem), pela qual o Pre sidente
da Re pública sub mete à apre ciação do Se na-
do a es colha do Se nhor Ge orge Ney de Sou -
za Fer nandes, Mi nistro de Se gunda Clas se
da Car reira de Di plomata do Qu adro Per ma-
nente do Mi nistério das Re lações Exte riores,
para exer cer o car go de Emba ixador do Bra sil
junto à Re pública do Zim bábue.

Concedo a pa lavra ao Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma, para le itura do pa recer:

PARECER Nº 158, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa recer.) –
Sr. Pre sidente, a in dicação do nome do Sr. Ge orge
Ney de Sou za Fer nandes ob teve a apro vação da Co -
missão de Re lações Exte riores e De fesa Na cional
com 11 vo tos fa voráveis e ne nhum voto con trário; por-
tanto, pela una nimidade dos Mem bros presentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cussão o pa recer. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.
Esclareço ao Ple nário que a vo tação será fe ita

pelo sis tema ele trônico.
As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Pausa.)

(Procede-se à vo tação se creta pelo
sistema ele trônico.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vou en -
cerrar a vo tação. Como o quorum é ma ioria sim ples,
posso en cerrá-la com o com parecimento de 57 Srs.
Senadores.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Presidente, gos taria de re gistrar o meu voto “sim”, por 
gentileza.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A vo tação
é se creta, de ma neira que V. Exª tem de vo tar utilizan-
do o pa inel. V. Exª vo tará no pró ximo ple ito.

(Procede-se à apu ração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 60 Srs. Se nadores; e não 01.

Houve uma abs tenção.

Total: 62 vo tos.

Aprovado o nome do Sr. Ge orge Ney de Sou za
Fernandes.

Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-
sidente da Re pública.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

MENSAGEM Nº 299, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 299, de 2002 (nº
923/2002, na ori gem), pela qual o Pre si-
dente da Re pública sub mete à apre ciação
do Se nado a es colha do Se nhor Anto nino
Lisboa Mena Gon çalves, Mi nistro de Pri-
meira Clas se da Car reira de Di plomata do
Quadro Per manente do Mi nistério das Re -
lações Exte riores, para exer cer o car go de
Embaixador do Bra sil jun to à Re pública da 
Bolívia.

Concedo a pa lavra ao Sr. 1º Se cretário, Se na-
dor Ro meu Tuma, para a le itura do pa recer.

PARECER Nº 159, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa recer.)
– Sr. Pre sidente, a in dicação do nome do Sr. Anto ni-
no Lis boa Mena Gonçalves ob teve a apro vação da
Comissão de Re lações Exte ri ores e de De fesa Na -
cional com 11 vo tos fa voráveis e ne nhum voto con -
trário; portanto, pela una nimidade dos Mem bros
presentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis-
cussão o pa recer. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.

O Se nador Tião Vi ana pede a pa lavra para en -
caminhar a vo tação.

Concedo a pa lavra a S. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para en ca-
minhar a vo tação. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, de sejo ape nas ex pres-

sar o meu con tentamento com essa ida do Sr. Emba i-
xador Anto nino Mena Lis boa Gon çalves para a Bo lí-
via, um país es tratégico para nós, da Ama zônia Oci -
dental, e para as re lações co merciais, culturais e po lí-
ticas.

O Bra sil consolidou a fundação e a ex pansão
do Mer cosul com es forços, no sentido de am pliar as 
relações com os pa íses da Amé rica do Sul. Mas, se -
guramente, os pa íses do mercado an dino ain da têm 
grandes di ficuldades de co municação com o mer -
cado bra sileiro.

Entendemos que a Bo lívia é um país es tratégi-
co nes te ce nário e que remos uma apro ximação efe -
tiva e con solidada das re lações co merciais, cul turais
e po líticas com a Bo lívia. Há de monstrações de
avanços nes sa área. O ga soduto Bo lívia/Brasil tem
sido su porte efe tivo na sus tentação do gar galo ener -
gético em que vive a po lítica de ener gia bra sileira.
Existe hoje um con tencioso ex posto em re lação à
política do gás en tre o Bra sil e a Bo lívia, mas so mos
otimistas de que mu daremos esse ce nário ime diata-
mente, a fa vor da am pliação da re lação. De vemos
lembrar nes te mo mento a si tuação da ba lança co-
mercial bra sileira.

A Bo lívia saiu de uma re lação co mercial de
US$30 mi lhões, que ven dia ao Bra sil, e al cançou
US$250 mi lhões, Se nador Gil berto Mes trinho, nos
últimos anos, con solidando um pro gres sivo in cre-
mento nes se se tor, ao passo que o Bra sil, que ven -
deu, em 1998, US$694 mi lhões para aque le País,
hoje está ven dendo em tor no de US$46 mi lhões
apenas.

É um as sunto que pre cisa ser pri oritário na re -
lação en tre os dois pa íses. Nós, da Ama zônia Oci -
dental, te mos enor me in teresse em que essa re la-
ção seja in crementada, vi sando fa cilitar o cres ci-
mento eco nômico, cul tural e po lítico. Não é pos sível
imaginar a Bo lívia comprando mi lho, carne e ou tros
produtos da Aus trália, se o mer cado da Ama zônia
Ocidental está a ape nas um palmo de dis tância, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esclare-
ço ao Ple nário que a vo tação será pelo sis tema ele -
trônico.

 As Sras e os Srs. Se nadores já po dem vo tar. (Pa -
usa.)

(Procede-se à apu ração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 67 Srs. Se nadores; e NÃO 01.

Não hou ve abs tenção.
Total: 68 vo tos.
Aprovado o nome do Sr. Antonino Lis boa Mena

Gonçalves.
Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-

sidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

MENSAGEM Nº 301, DE 2002
Escolha de Che fe de Mis são Di plomática

(Votação Se creta)

Mensagem nº 301, de 2002 (nº
925/2002, na ori gem), pela qual o Pre sidente
da Re pública sub mete à apre ciação do Se-
nado a es colha do Se nhor Kywal de Oli veira,
Ministro de Se gunda Clas se da Car reira de
Diplomata do Qu adro Per manente do Mi nis-
tério das Re lações Exte riores, para exercer o 

cargo de Emba ixador do Bra sil jun to à Re-
pública De mocrática de Ti mor-Leste.

Concedo a pa lavra ao Sr. 1º Se cretário, Se nador
Romeu Tuma, para a le itura do pa recer.

PARECER Nº 160, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa recer.) –
Sr. Pre sidente, a in dicação do nome do Sr. Kywal de
Oliveira ob teve a apro vação da Co missão de Re la-
ções Exte riores e de De fesa Na cional com 11 vo tos
favoráveis e ne nhum voto con trário; portanto, pela
unanimidade dos Mem bros pre sentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cussão o pa recer. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação.
As Srªs e os Srs. Se nadores já po dem vo tar.

(Procede-se à apu ração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo taram
SIM 59 Srs. Se nadores. Não hou ve voto con trário.

Não hou ve abs tenção.
Total: 59 vo tos.
Aprovado o nome do Sr. Kywal de Oli veira.
Será fe ita a de vida co municação ao Se nhor Pre-

sidente da Re pública.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2001

Segunda ses são de dis cussão, em se -
gundo tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 21, de 2001, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Antô nio Car los
Valadares, que altera a re dação do ar tigo 6º 
da Cons tituição Fe deral (acrescenta aos di-
reitos so ciais, a alimentação), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 783, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Se bastião
Rocha.

Transcorre hoje a se gunda ses são de dis cus-
são.

Em dis cussão a pro posta, em se gundo tur no.
(Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, a ma téria
constará da Ordem do Dia da pró xima ses são de libe-
rativa para o pros seguimento da dis cussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001

Primeira ses são de dis cussão, em se-
gundo tur no, do Substitutivo à Pro posta de
Emenda à Cons tituição nº 1, de 2001, ten do
como pri meiro sig natário o Se nador Ro berto
Saturnino, que determina a fi xação de li mi-
tes para gas tos com a pu blicidade de obras
governamentais, ten do

Parecer sob nº 609, de 2002, da Co-
missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci dada-
nia, Re lator: Se nador José Agri pino, ofe re-
cendo a re dação para o se gundo tur no.

Transcorre hoje a pri meira ses são de dis cus-
são.

Em dis cussão o subs titutivo à pro posta, em se -
gundo tur no. (Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, a ma téria
constará da Ordem do Dia da pró xima ses são de libe-
rativa para o pros seguimento da dis cussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 1999

Segunda ses são de dis cussão, em pri -
meiro tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 22, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Pe dro Si mon ,
que dá nova re dação ao in ciso LXXVI do art. 
5º da Cons tituição Fe deral (gratuidade para
o re gistro e pri meira emis são de cer tidão de 
nascimento, ca samento e óbi to), ten do

Parecer fa vorável, sob nº 161, de
2002, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator: Se nador Iris Re zende.

Transcorre hoje a se gunda ses são de dis cus-
são.

Em dis cussão a pro posta, em pri meiro tur no.
(Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, a ma téria
constará da Ordem do Dia da pró xima ses são de libe-
rativa para o pros seguimento da dis cussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 36, DE 1999

(Incluída em Ordem do Dia nos ter mos
do Re curso nº 26, de 2001) 

Segunda ses são de dis cussão, em pri -
meiro tur no, da Pro posta de Emen da à
Constituição nº 36, de 1999, ten do como pri -
meiro sig natário o Se nador Ma guito Vi lela,
que dispõe so bre a in corporação e a trans -
ferência das atri buições dos Tri bunais e
Conselhos de Con tas dos Mu nicípios aos
Tri bunais de Con tas dos Esta dos, ten do

Parecer con trário, sob nº 1.367, de
2001, da Co missão de Cons tituição, Jus tiça
e Ci dadania, Re lator ad hoc: Se nador Luiz
Pontes, com abs tenção e voto ven cido, em
separado, do Se nador José Fogaça.

Transcorre hoje a se gunda ses são de dis cus-
são.

Em dis cussão a pro posta. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, a ma téria

constará da pró xima ses são de liberativa or dinária.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 1997

Discussão, em tur no úni co, da Re da-
ção Fi nal (apre sentada como con clusão do
Parecer nº 139, de 2003, da Co missão Di re-
tora, Re lator: Se nador Ro meu Tuma) do
Projeto de Lei do Se nado nº 219, de 1997,
de ini ciativa da Co missão Tem porária do “El
Niño”, que altera a Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950, que de fine os cri mes de res -
ponsabilidade e re gula o res pectivo pro ces-
so de jul gamento, e o De creto-Lei nº 201, de 
27 de fe vereiro de 1967, que dis põe so bre a 
responsabilidade dos pre feitos e ve reado-
res, e dá ou tras providências.

Discussão, em tur no úni co, da re dação fi nal.
(Pausa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Encerrada a dis cussão sem apre sentação de
emendas, a re dação fi nal é con siderada de finitiva-
mente apro vada, sem vo tação, nos ter mos do art.
324 do Re gimento Inter no.

A ma téria vai à Câ mara dos De putados.

É a se guinte a ma téria apro vada:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 1997

Altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950, que de fine os cri mes de res pon-
sabilidade e re gula o res pectivo pro ces-
so de jul gamento, e o De creto-Lei nº 201,
de 27 de fe vereiro de 1967, que dis põe
sobre a res ponsabilidade dos pre feitos e
vereadores, e dá ou tras providências.

O Con gresso Na cional de creta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 1.079, de 10 de abril de

1950, pas sa a vi gorar acrescido do se guinte item 8:

“Art. 9º ..................................................
..............................................................
8 - omi tir ou re tardar a to mada de me -

didas oportunas e efi cazes, na es fera de
suas atri buições, concorrendo para o agra-
vamento de de sastres, ape sar de alertado,
na for ma da lei, por ór gão ou en tidade do
sistema de de fesa ci vil.” (NR)

Art. 2º O art. 1º do De creto-Lei nº 201, de 27 de
fevereiro de 1967, al terado pela Lei nº 10.028, de 19
de ou tubro de 2000, pas sa a vi gorar acres cido do se -
guinte in ciso XXIV:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
XXIV – omi tir ou re tardar a to mada de

medidas opor tunas e efi cazes, na es fera de
suas atri buições, con correndo para o agra-
vamento de de sastres, ape sar de alertado,
na for ma da lei, por ór gão ou en tidade do
sistema de de fesa ci vil.

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

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.

O Sr. José Sar ney, Pre sidente, de ixa a
cadeira da pre sidência, que é ocu pada pelo
Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cretário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – É so bre a 
Ordem do Dia?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre sidente, para um es clarecimento im por-
tante so bre re querimento apre sentado no dia de on -
tem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V.Exª po-
deria aguar dar o fim da Ordem do Dia, que já está ter-
minando, para fa zer a consulta?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre sidente. Eu aguar darei.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-
ço a aten ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2000

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Lei da Câ mara nº 66, de 2000 (nº
4.132/93, na Casa de ori gem), que dispõe
sobre a res ponsabilidade téc nica por cur sos
livres de lu tas, na tação e gi nástica, tendo

Parecer sob nº 1.276, de 2002, da Co -
missão de Assun tos So ciais, Re lator: Se na-
dor Ju vêncio da Fon seca, fa vorável, com a
Emenda nº 1-CAS, que apre senta, com vo -
tos con trários da Se nadora Emí lia Fer nan-
des, do Se nador Tião Vi ana e de claração de 
voto do Se nador Ge raldo Cân dido.

Discussão em con junto, em tur no úni co, do
projeto e da emen da.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pela
Srª 1ª Se cretária em exer cício, Se nadora Serys
Slhessarenko.
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É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 177 DE 2003
Requeiro, nos termos do in ciso III do art. 279 do

Regimento Inter no, o adi amento da dis cussão do Pro -
jeto de Lei da Câ mara nº 66/2000, cons tante do item
11 da Pa uta, a fim de que seja fe ita na Ses são do dia
7 de maio vin douro.

Sala das Ses sões, 26 de março de 2003. – Se -
nador Tião Vi ana, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver-
no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo-
tação o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
A ma téria constará da Ordem do Dia da ses são

deliberativa or dinária do dia 07 de maio de 2003.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 12:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 31, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos ter mos

do Re curso nº 22, de 1999)

Discussão, em tur no úni co, do Pro jeto
de Lei do Se nado nº 31, de 1999, de au toria
do Se nador José Ro berto Arru da, que cria o 
Conselho Fe deral e os Con selhos Re gionais
de Le iloeiros Oficiais, dis põe so bre a re gula-
mentação da pro fissão de Le iloeiro Pú blico
Oficial e dá ou tras pro vidências, ten do

Pareceres sob nºs 758, de 1999 e 932, 
de 2000, da Co missão de Assun tos So ciais,
Relator: Se nador Djalma Bes sa, 1º pro nun-
ciamento: (so bre o Pro jeto), fa vorável, nos
termos da Emen da nº 1-CAS (Subs titutivo),
que ofe rece; 2º pro nunciamento: (so bre as
Emendas nºs 2 a 25, de Ple nário), fa vorável
às de nºs 2, 3, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 21 e 23,
e pela re jeição das de mais.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pela 
Srª 1ª Se cretária em exer cício, Se nadora Serys
Slhessarenko.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 178, DE 2003

Requeiro nos ter mos do in ciso I do art. 279 do
Regimento Inter no, o adi amento da dis cussão do Pro -
jeto de Lei do Se nado nº 31/99, que Cria o Con selho
Federal e os Con selhos Re gionais de Le iloeiro Pú bli-
co Ofi ciais, dis põem so bre re gulamentação da pro fis-

são de Le iloeiro Pú blico Ofi cial e dá ou tras pro vidên-
cias, constante do item 15 da Pa uta, a fim de que seja
ouvida a Co missão da Cons tituição, Justiça e Ci dada-
nia so bre a cons titucionalidade e ju ridicidade da ma -
téria.

Sala das Ses sões, 26 de março de 2003 – Se -
nador Tião Vi ana, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver-
no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
tação o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
O Pro jeto de Lei do Se nado nº 31, de 1999, vai

ao exa me da Co missão de Cons tituição, Jus tiça e Ci -
dadania.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 13:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2001

Discussão, em turno úni co, do Pro jeto
de Re solução nº 5, de 2001 (apre sentado
pela Co missão de Re lações Exte riores e De-
fesa Na cional, como con clusão de seu Pa re-
cer nº 27, de 2001, Re lator: Se nador Artur da
Távola), que ins titui o Gru po Par lamentar Ca -
nadá-Brasil e dá ou tras pro vidências.

Durante o pra zo re gimental de cinco dias úte -
is, pe rante a Mesa, não fo ram oferecidas emen das
à ma téria.

A Pre sidência co munica ao Ple nário que a ma té-
ria en contrava-se com sua tra mitação so brestada, nos 
termos do Re querimento nº 172, de 2001, para aguar -
dar a con clusão dos tra balhos da Co missão Tem porá-
ria, cri ada com a fi nalidade de acom panhar as re la-
ções co merciais en tre Bra sil e Ca nadá. Com a ex tin-
ção da re ferida Co missão, ao fi nal da Le gislatura pas-
sada, nos ter mos do art. 76, in ciso III, do Re gimento
Interno, o pro jeto vol tou à sua tra mitação nor mal.

Prestados os es clarecimentos, passa-se à dis -
cussão do pro jeto, em turno úni co. (Pa usa.)

Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a
discussão.

Em vo tação o pro jeto.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-

dente, peço a pa lavra.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

palavra o Se nador Tião Vi ana para ori entar a Ban ca-
da, já que a ma téria está em vo tação.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
minhar a vo tação.Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si-
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dente, o en tendimento que te mos é de que há pre judi-
cialidade des ta ma téria, pois já exis te o Gru po Par la-
mentar. Como va mos vo tar aqui lo que já exis te, já
está cons tituído?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Está de
acordo com o pa recer do Se nador Artur da Tá vola, da 
Comissão de Re lações Exte riores e De fesa Na cional.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Pela pre -
judicialidade?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não,
Excelência. Aqui diz que con clui pelo pro jeto de re so-
lução.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas já
existe o Gru po Par lamentar Bra sil-Canadá.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Exis te na 
Câmara dos De putados, não no Se nado Fe deral.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Va mos
criar ou tro, com a mes ma fi nalidade?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Mas é no
Senado Fe deral, Se nador Tião.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Não é
possível que esta ma téria seja so brestada para che -
garmos a um en tendimento?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – É que ela 
já está em fase de vo tação. V. Exª pode re querer o adi -
amento.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
dente, vou re querer, en tão, o adiamento.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pa re-
ce-me jus ta a re ivindicação de V. Exª no sen tido de re -
querer o adi amento.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Inclu sive
há tex to em lín gua es trangeira aqui, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
faça o re querimento.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sim, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Fica a
matéria, portanto, aguar dando o re querimento.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra deço
a V. Exª. (Pa usa.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se nador
Tião Vi ana, to dos os tex tos das re latorias es tão em
português, aqui no pro cesso, que es tão à dis posição
de V. Exª. Há al guns do cumentos em lín gua es trange-
ira que são a trans crição do pa recer, mas está aqui,
em por tuguês, o Re latório do Se nador Artur da Tá vo-
la. Den tro do pa recer do Se nador Artur da Tá vola há
uma ver são em in glês, uma ci tação do pro jeto.

Sobre a mesa, re querimento que será lido pela
Srª 1ª Se cretária em exer cício, Se nadora Serys
Slhessarenko.

É lido o se guinte:

REQUERIMENTO Nº 179, DE 2003

Nos ter mos do art. 315, com binado com o in ciso
III do art. 279 do Re gimento Inter no, re queiro adi a-
mento da vo tação do Pro jeto de Re solução nº 5, de
2001, a fim de ser fe ita na ses são de 7 de maio.

Sala das Ses sões, 26 de mar ço de 2003. – Tião
Viana.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Em vo -
tação o re querimento.

As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam
queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)

Aprovado.
A ma téria cons tará da Ordem do Dia da ses são

deliberativa or dinária do dia 7 de maio de 2003.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 14:

PARECER Nº 138, DE 2003

Discussão, em turno úni co, do Pa recer
nº 138, de 2003, da Co missão de Edu cação,
Relator: Se nador José Jor ge, con cluindo fa -
voravelmente à Indi cação nº 4, de 2002, que 
sugere que seja ob jeto de es tudo pela Co-
missão de Edu cação do Se nado Fe deral a
criação da uni versidade fe deral na re gião do 
Vale do Ca riri, no Estado do Ce ará.

Discussão do pa recer, em turno úni co. (Pa usa.)
Não ha vendo quem peça a pa lavra, en cerro a

discussão.
Em vo tação o pa recer.
As Srªs e os Srs. Se nadores que o apro vam

queiram per manecer sen tados. (Pa usa.)
Aprovado.
A ma téria vai à Co missão de Edu cação para as

providências ca bíveis.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Esgo ta-

das as ma térias cons tantes da Ordem do Dia.
Há ora dores inscritos, mas a pre ferência é dos

Senadores que fa larão pe las Li deranças.
Pela or dem, con cedo a pa lavra ao Se nador

Eduardo Su plicy, que a so licitara.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor. ) – Sr. Pre sidente, Se nador Ro meu Tuma, on tem
durante a ses são o Se nador João Ri beiro apre sentou
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um re querimento de in formação di rigido ao Exmº. Sr.
Ministro da Fa zenda, para que S. Exª pro videncie e
encaminhe, no es trito ter mo do pra zo cons titucional,
documentos que com provem se o Esta do de Mi nas
Gerais cum priu a Lei de Res ponsabilidade Fis cal no
exercício de 2002.

Ora, Sr. Pre sidente, para que hou vesse uma
resposta rá pida, sem de longas, como Pre sidente da
Comissão de Re lações Exte riores, en viei có pia do
referido re querimento ao Mi nistro da Fa zenda, an tes
que a Mesa do Se nado o fi zesse, e ob tive a in forma-
ção de que, na ver dade, cabe ao Tri bunal de Con tas
do Esta do de Mi nas Ge rais pres tar tal es clarecimen-
to.

Faço esse re gistro para que a Mesa Di retora,
que de verá ana lisar o re querimento an tes de en cami-
nhá-lo ao Mi nistro da Fa zenda, in forme ao Se nador
João Ri beiro o or ganismo que, cons titucionalmente,
tem a res ponsabilidade de fis calizar o cum primento
da Lei de Res ponsabilidade Fis cal.

Era esse o es clarecimento que ava liei im portan-
te dar à Mesa Di retora, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se nador
Eduardo Su plicy, como V. Exª sabe, os re querimentos
dirigidos aos Mi nistros de Estado ou au toridades do
Poder Exe cutivo são dis tribuídos a um re lator que os
analisará e co municará à Mesa sua de cisão, a qual
deve ser vo tada pos teriormente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Há qua -
tro Se nadores ins critos para fa larem como Lí deres.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem V.
Exª a pa lavra.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem re visão do ora dor.) – Eu es tava ins crito
para uma co municação ina diável, mas in felizmente
não foi pos sível ao Pre sidente des ta Casa con ce-
der-me a pa lavra.

Preciso efe tivamente aler tar o Se nado para o
fato de que, na úl tima quar ta-feira, dia 19 de mar ço, o 
Senado apro vou a pror rogação da quarta eta pa do
Projeto de Re cuperação da La voura Ca caueira, au -
torizando, por mais 270 dias, ou nove me ses, o Go -
verno da Ba hia a re novar, am pliar e ade quar as ga -
rantias pres tadas a ope rações de cré dito con trata-
das no âm bito do pro grama da re cuperação da la-
voura. Entretanto, essa de cisão cor re o ris co de ter
sido vã, Sr. Pre sidente, por que o Ban co Cen tral pre -

cisa con firmar a au torização do Se nado por meio de
uma re solução pró pria, pror rogando os pra zos de fi -
nanciamento do pro grama, bem como da re negocia-
ção de dí vidas que já fo ram au torizadas le galmente.
Estamos a cin co dias ape nas do fi nal des se pra zo e
ainda não hou ve a cor respondente pror rogação para 
adequação da norma ao novo pra zo au torizado pelo
Senado.

Sr. Pre sidente, de acor do com a Re solução nº
3.029, do Ban co Cen tral do Bra sil, em vi gência, o pra -
zo con cedido aos agen tes fi nanceiros se es gota no
dia 31 des te mês. A nova re solução pror rogaria por
nove me ses esse pra zo, mas de pende tam bém da au -
torização do Con selho Mo netário Na cional, o que ain -
da não acon teceu. A questão é sim ples de re solver,
mas, para isso, pre cisamos nes te mo mento da com -
preensão do Go verno Fe deral, do Mi nistro da Fa zen-
da, Antô nio Pa locci, do Pre sidente do Ban co Cen tral,
Henrique Me irelles, para que a pa uta de dis cussão da 
próxima re união do Con selho Mo netário, que ocor re-
rá ama nhã, in clua a ne cessária re adequação de pra -
zos para ope rações bancárias cor respondendo à au -
torização do Se nado.

Como está acon tecendo hoje uma re união pre-
paratória do Co moc, fa ze mos um ape lo ao Lí der do
Governo nes ta Casa, Se nador Alo izio Mercadante,
com quem já fa lei pes soalmente, no sentido de que
interfira pe rante o Go verno Fe deral, para que essa
definição ocor ra ain da hoje, tran qüilizando, as sim, os
produtores de ca cau.

Devemos res saltar que desde o iní cio do mês o
Governo ba iano e a Ce plac pe diram ao Mi nistério da
Fazenda que a ma téria fos se apre ciada.Entretanto,
não hou ve ne nhuma res posta. Por tanto, há gran de in -
quietação dos pro dutores ba ianos, pois te mem que
esse pra zo ter mine an tes que seja dada a de vida au -
torização e de sorganize com pletamente o pro cesso
em an damento.

Por isso, Sr. Pre sidente, peço a V. Exª que a
Mesa do Se nado en caminhe esse ple ito ao Mi nistério
da Fa zenda para que a re solução do Se nado seja efe -
tivamente cum prida.

Muito obri gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten dido na for ma do Re gimento.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
dente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Peço li -
cença, um mi nutinho. Sei que V. Exª tem ra zão, mas
peço que aguar de.
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Por res peito ao Se nador Cé sar Bor ges, es clare-
ço que as co municações ur gentes ha viam sido can-
celadas em ra zão de os ora dores te rem ul trapassado,
em mu ito, o tem po per mitido.

Como con cedi a pa lavra a S. Exª, vou con ce-
dê-la tam bém à Se nadora Lú cia Vâ nia e, em se guida,
ao Se nador Eu rípedes Ca margo.

Apenas peço a S. Exªs que se jam bre ves, para
não pre judicarem os Se nadores que fa larão pe las Li -
deranças.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
palavra a Se nadora Lú cia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para uma
comunicação ina diável. Sem revisão da ora dora.) –
Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, que ro fa zer
uma bre ve co municação so bre a en trega, pelo Se-
brae, do Prê mio Má rio Co vas para o Pre feito Empre -
endedor, ano-base de 2002, que está acon tecendo
hoje em Bra sília.

Esse prê mio tem como prin cipal ob jetivo o re co-
nhecimento das ad ministrações mu nicipais com pro-
metidas com o apo io aos pe quenos ne gócios, so bre-
tudo a va lorização das prefeituras em preendedoras
preocupadas em ge rar ocu pação e ren da, ga rantindo
o de senvolvimento lo cal in tegrado e sus tentado de
toda a co munidade.

Quero pa rabenizar, nes ta opor tunidade, o pre fei-
to Ha roldo Na ves, do PSDB, que foi es colhido como
Prefeito Empre endedor da Re gião Cen tro-Oeste.

Quero di zer da nos sa sa tisfação e es tender os
cumprimentos a to dos aqueles pre feitos que pro cu-
ram in troduzir um novo me canismo de ava liação, um
novo me canismo de ge ração de em prego e ren da em
nosso País.

Muito obri gada, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Agra de-

ço-lhe, Se nadora Lú cia Vânia, a ra pidez com que fez
sua co municação.

Com a pa lavra o Se nador Eu rípedes Ca margo.

O SR. EURÍPEDES CAMARGO (Bloco/PT –
DF. Para uma co municação ina diável.) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, ocu po esta tri buna
para, em bre ve co municação, la mentar que o Dis tri-
to Fe deral, uni dade que te nho a honra de re presen-
tar, es teja mais uma vez na mí dia de for ma de sabo-
nadora.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a re vista
Carta Ca pital, que te nho em mãos, do dia 26 de mar -
ço de 2003, traz, na sua se ção Po lítica & Ne gócios,

reportagem in titulada “A Dan ça das Cer cas”. Tais in -
formações, se ver dadeiras, com prometem o Go ver-
nador do Dis trito Fe deral, Sr. Jo aquim Do mingos Ro -
riz, que es taria en volvido em atos ilí citos.

A re portagem re fere-se ao uso de la ranjas na
compra de ter ras na ci dade de Lu ziânia, no Esta do
de Go iás. Nas úl timas se manas, CartaCapital re u-
niu do cumentos e ob teve fi tas com de poimentos gra-
vados que su gerem que as pro priedades ru rais de
Roriz na re gião de Lu ziânia po deriam es tar au men-
tando me diante com pra re alizada por ami gos e con -
terrâneos. O ma terial ame alhado pela re portagem
revelou a exis tência no in terior de Go iás do en ge-
nheiro Wal do de Ara újo Me ireles, 54 anos, ca sado
com Le ana Ro riz, so brinha em se gundo grau do Go -
vernador do Dis trito Fe deral, per sonagem fora do ra -
dar da for ça-tarefa, Me ireles, de fato, não faz par te
do gru po de sus peitos de gri lar ter ras no DF.Nos úl ti-
mos três anos, Me ireles agi tou a economia de Lu ziâ-
nia ao com prar ex tensas áre as de ter ra em di nheiro
vivo, de acor do com de poimento de fa zendeiro com
quem o en genheiro ne gociou.

A re portagem fala que ter ras re queridas pelo
empresário, ca sado com a so brinha do go vernador,
foram ane xadas à Fa zenda Pal mas, de pro priedade
de Ro riz.

Portanto, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, eu
não po dia de ixar de co mentar e di zer que ire mos en ca-
minhar ao Mi nistério Pú blico, para que no vas in forma-
ções se jam anexadas aos pro cessos já em cur so.

Cita, ain da, a re vista afir mações de ven dedo-
res das ter ras, que di zem tê-las ven dido a Jo aquim
Roriz e por pre ço ma ior que o cons tante nas es critu-
ras. Fala tam bém de con corrência por car ta-convite
na Se cretaria de Edu cação, ven cida pelo mes mo
empresário, em que as três con correntes fornece-
ram pre ços iguais.

Essa vas ta in formação, com do cumentação,
que a re vista apre senta está em meu po der e no Ta-
belionato 2º de No tas.

Estes são os do cumentos que apre sento em
plenário a fim de que pos sam ser vir ao Mi nistério Pú -
blico para ave riguação da en trevista, dos de poimen-
tos con tidos nes ta re vista.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre sidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EURÍPEDES CAMARGO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos ter mos do art. 210 do
Regimento Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Le rei a
lista dos Srs. Lí deres que pe diram a pa lavra pela Li de-
rança: pri meiro, o Se nador Edu ardo Aze redo, pela Li-
derança do PSDB; se gundo, o Se nador José Agri pi-
no, a quem per gunto se ce derá a vez ao Se nador He -
ráclito For tes; terceiro, o Se nador Hé lio Cos ta, pela Li -
derança do Blo co, e quarto, o Se nador Anto nio Car los
Valadares, Lí der do PSB.

Concedo a pa lavra ao Se nador Eduardo Aze re-
do, pela Li derança do PSDB, por vin te mi nutos. Se V.
Exª pu der ser bre ve, a Pre sidência agra dece.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Como Lí der. Pro nuncia o se guinte dis curso. Sem re vi-
são do ora dor.) – Será por me nos tempo, Sr. Pre si-
dente, pode ter cer teza.

Sr. Pre sidente Srªs e Srs. Se nadores, normal-
mente, as co municações aqui tra tam de te mas mais
ácidos, re ferentes a pro blemas. Tra go aqui a co muni-
cação de um as sunto po sitivo para o Bra sil na área de 
tecnologia.

Pesquisa re cente da ONU re vela que o Bra sil
ocupa hoje uma das prin cipais po sições no ran king
de li derança em go verno ele trônico, co nhecido como
e-gov, à fren te de pa íses como Itá lia, Ja pão, Por tugal,
Suíça, Lu xemburgo, e atrás ape nas de 17 pa íses no
concerto das na ções.

Essa pes quisa da ONU di vide o go verno ele trô-
nico no mun do em qua tro ca tegorias: alta, mé dia, mí -
nima e in cipiente ca pacidade de aten dimento em
e-gov. O Bra sil, fe lizmente, já está clas sificado na alta
capacidade.

Trata-se de um es forço con siderável que co me-
çou jun to com o uso de com putadores pelo Go verno,
em me ados da dé cada de 1960, e que teve seu cres -
cimento ace lerado com a in trodução dos ter minais de
computadores na dé cada de 80. A gran de ex plosão
culminou com a Inter net ins talada e dis ponível no
País a par tir de 1995.

Como pro fissional des sa área de tec nologia da
informação, pude acom panhar de per to toda essa
evolução e sei da im portância de o Bra sil já ter hoje o
governo ele trônico já efe tivamente ins talado, em âm bi-
to fe deral, e tam bém em vá rios Esta dos, como no
meu Esta do, Mi nas Ge rais, onde ini ciamos esse pro-
cesso.

Dessa data para fren te – 1995 –, o Go verno Fer-
nando Hen rique de terminou a seus ór gãos li gados à
tecnologia da in formação, particularmente o Mi nisté-
rio da Ciên cia e Tec nologia, o Mi nistério das Co muni-
cações, o Mi nistério do Pla nejamento e o Mi nistério
da Fa zenda, no qual está o Ser pro, en tre ou tros, que

juntos, em es forço co ordenado pela Casa Ci vil da
Presidência da Re pública, cri assem o Go verno Ele-
trônico Bra sileiro, nas suas qua tro for mas ca nônicas,
quais se jam, o re lacionamento en tre o Go verno e o
Cidadão (C2G), Go verno e Go ver no (G2G), Go verno
e Empre sas (G2E) e Go verno e Inves tidor (G2I).

O es forço, lon ge de sig nificar gas tos em no vos
sistemas de aten dimento, sig nificou in vestimento em
disponibilização e trans parência de in formações e
serviços, ade quando os sis temas em funcionamento
às ne cessidades de apre sentação via Rede Mun dial
de Com putadores, a Web, mais co nhecida como
WWW.

São con siderados três ní veis de ma turidade dos 
serviços: pu blicação, quan do, por exem plo, numa
consulta ao or çamento; in terativo, quando se aces sa
um site e faz-se uma co nexão com a ins tituição de se-
jada; tran sacional, por exem plo, de claração do Impos -
to de Ren da on-line e do re cebimento da con firma-
ção da de claração on-line.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, vem ago -
ra mi nha pre ocupação. Esta mos já avan çando no
novo pe ríodo de go verno e não se nota ain da a aten -
ção e de finição dos go vernantes na con tinuidade des -
se es forço bra sileiro, in dependente de par tido ou li -
nha ide ológica, em man ter os in vestimentos e os
avanços con seguidos.

A me todologia das pes quisas so bre e-gov co lo-
cam como es tratégia vi toriosa con seguida pe los pa í-
ses lí deres, um de les o Bra sil, a de “Pen sar Gran de,
Começar Pe queno e Expan dir Ra pidamente”.

É o que se es pera que acon teça ra pidamente: o
uso da tec nologia para sim plificar os serviços pú bli-
cos, eco nomizando re cursos im portantes e be nefici-
ando a po pulação.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Obri ga-

do, Se nador Edu ardo Aze redo.
Concedo a pa lavra ao Se nador He ráclito For -

tes, por de signação do Se nador José Agri pino, Lí -
der do PFL.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Como
Líder. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, on tem, nes te ple nário, o Se nador
Alberto Sil va fez um aba lizado dis curso, de fendendo
para o Esta do do Pi auí a ins talação de uma re finaria
de pe tróleo que vem sen do dis putada por to dos os
Estados do Nor deste e, mais ain da, pelo Esta do do
Rio de Ja neiro.

Argumentei, na quela oca sião, que po liticamente
haveria fa cilidade e uma jus tificativa para o Pre siden-
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te da Re pública ins talar a dita re finaria no meu Esta -
do, pois o Go vernador do Pi auí per tence à le genda de 
Sua Exce lência.

Qual foi a mi nha sur presa hoje, no iní cio da tar-
de, quan do re cebi no tícias, em pri meiro lu gar do Por -
tal AZ, com cré dito para a Agência Globo, das se -
guintes in formações: “Primeiro pre sídio fe deralizado
fica no Pi auí e fun cionará em 40 dias”.

Nós pe dimos, Srªs e Srs. Se nadores, ge ração
de em prego; pe dimos re finaria, não pe dimos pre sídio.
E para com pletar a no tícia, que de ixa o Pi auí re volta-
do, vem a se guinte ma téria: Fer nandinho Be ira-Mar
será trans ferido para o Pi auí.

Ora, Srªs e Srs. Se nadores, só faltava para o
Piauí, um Estado que já con vive, a du ras pe nas, com
presos que co metem de litos em sua área ge ográfica,
ser im portador de pre sidiários. O Pi auí, por ter es co-
lhido um Go vernador do Par tido do Pre sidente da Re -
pública, não me rece esse cas tigo, essa pu nição. Se
olharmos os in dicadores de cri minalidade no Bra sil,
veremos que hoje o Pi auí ain da tem ín dices mais ba i-
xos. Para que im portar essa tec nologia? Para que le -
var Fer nandinho Be ira-Mar para o Pi auí?

Há pou co tem po, a Go vernadora Ro seana Sar-
ney teve que so correr o Pi auí, transferindo para o seu
Estado um pre so que não ti nha con dições de per ma-
necer com se gurança nas ca deias pú blicas do meu
Estado. Ago ra, num pas se de má gica e com a pro-
messa de cons trução de um gran de pre sídio de se gu-
rança má xima, em qua renta dias, o Pi auí vai ser pre-
miado para abri gar o Sr. Fer nandinho Be ira-Mar, que
será o pri meiro, Se nadores Alber to Sil va e Mão San ta.
Evidentemente, com tan to con forto e se gurança, ou-
tros irão na turalmente. O Pi auí não pode ace itar isso.
Uso um ter mo chu lo, mas opor tuno para a oca sião: É
preciso que se sa iba que o Pi auí não é “pe nico do
mundo”.

Na dé cada de 80, quan do Go iás foi vi timado
com o trá gico aci dente do Cé sio 147, o Pre sidente da
Comissão Nu clear quis trans ferir para o Pi auí, exa ta-
mente para a re gião de Va lença do Pi auí, os re jeitos
atômicos da quele epi sódio. Foi pre ciso, na quela épo -
ca, um mo vimento gran de, que en volveu a Ban cada
Federal e o Go vernador Alber to Sil va, para que esse
fato não se re alizasse.

Agora que rem le var para o Pi auí, que rem fa zer
do Pi auí...

O Sr. Alber to sil va (PMDB – PI) – Em qua renta
dias.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não,
pelo que a ma téria traz aqui, Se nador Alber to Sil va, a

transferência é ime diata, por que São Pa ulo quer se
ver li vre e o Pi auí será, en tão o hos pedeiro.

Quero aqui lan çar o meu mais ve emente pro tes-
to, que ro crer que em nome dos Se nadores que aqui
estão pre sentes, quero crer que em nome dos De pu-
tados Fe derais e Esta duais e, aci ma de tudo, do povo
do Pi auí.

Tentei, há poucos mi nutos, pe dir in formações e
mais de talhes ao Lí der do Go verno, o no bre Se nador
Aloizio Mercadante. Mas com preendo que S. Exª,
com suas ocu pações, ar ticulando o fu turo do Go ver-
no e do País, não te nha po dido me ou vir. Daí por que
trago aqui a esta tri buna o pro testo des te pi auiense,
que não se con forma com este pri vilégio que o Go ver-
no Fe deral quer dar ao meu Esta do.

Era esse o meu re gistro.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a

palavra o Se nador Hé lio Cos ta pela Li derança.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -

der. Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do
orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, nos
últimos dez dias o Bra sil viu dois cri mes he diondos,
absolutamente ina ceitáveis, que re voltaram a opi nião
pública na cional. Em apenas dez dias, dois ju ízes fo -
ram aba tidos a ti ros pelo cri me or ganizado.

No dia 14 de mar ço, em Pre sidente Pru dente,
Estado de São Pa ulo, o Juiz-Corregedor Antô nio José 
Machado Dias foi as sassinado fri amente, fa zendo o
Brasil in teiro se co mover com uma si tuação ab soluta-
mente ina ceitável. A que pon to che gou o crime or ga-
nizado em nos so País!

Apenas dez dias de pois, é as sassinado o Juiz
Alexandre Mar tins de Castro Fi lho, da Vara de Exe cu-
ções Pe nais, em Vila Ve lha, no Esta do do Espí rito San -
to.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, es ses
dois cri mes exem plificam mu ito bem e, la mentavel-
mente, a si tuação que es tamos vi vendo no País de in -
tranqüilidade e de in segurança nas gran des e nas pe -
quenas ci dades, em to dos Esta dos da Fe deração.
Não fico sur preso ao ver o Se nador He ráclito For tes
reagir des sa for ma, quan do se ten ta le var para o seu
Estado, o Pi auí, uma pe nitenciária de se gurança má -
xima. Quem quer essa fi gura abo minável que sim-
plesmente co ordena as ações do cri me or ganizado
de den tro de qualquer pe nitenciária deste País, onde,
lamentavelmente, um pre sidiário, como Fer nandinho
Beira-Mar tem di reito a te lefone ce lular, a te levisão, a
visitas ín timas, a tudo, tem in clusive o di reito de co-
mandar o cri me or ganizado de den tro da ca deia.
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Há cer ca de um ano e meio, em Belo Ho rizonte,
em ple na luz do dia, um jo vem Pro motor, Fran cisco
José Lins do Rêgo, foi bar baramente as sassinado,
com cin co ti ros de re vólver, quan do se di rigia à sua re -
sidência para um al moço, em um dia de tra balho. E
por que foi as sassinado o Pro motor Lins do Rêgo?
Porque ele es tava à fren te da in vestigação que apu ra-
va a res ponsabilidade da má fia dos com bustíveis na
capital de Mi nas Ge rais.

Sr. Pre sidente, vejo aqui que a pre ocupação não 
é so mente mi nha, nem ape nas do Se nado, ou seja,
das Srªs e dos Srs. Se nadores. Trans crevo de clara-
ções que en contrei hoje na im prensa, no Jor nal Folha
de S. Pa ulo:

O Pre sidente do STF (Su premo Tri bu-
nal Fe deral), Mi nistro Mar co Au rélio de Mel-
lo, dis se que o as sassinato do Juiz Ale xan-
dre Mar tins de Castro Fi lho, do Espí rito
Santo, po derá in timidar os ma gistrados(...).
O Mi nistro en viou ofí cio aos 27 Go vernado-
res pe dindo pro vidências ime diatas para
proteção de au toridades su jeitas a riscos,
promotores e ju ízes cri minais, e com bate ao
crime or ganizado.

Da mes ma for ma, o Pre sidente do STJ 
– Su perior Tri bunal de Jus tiça, Mi nistro Nil-
son Na ves, de fendeu o uso das For ças
Armadas no com bate ao cri me or ganizado,
particularmente no Espí rito San to.

Já o Pre sidente da Asso ciação dos
Magistrados Bra sileiros, Cláu dio Bal bino
Maciel, o as sassinato do Juiz Cas tro Fi lho
atenta con tra a in tegridade e a le gitimidade
do Esta do.

O Pre sidente da OAB, Ru bens Approba-
to, dis se que “o país as siste ao Po der Ju diciá-
rio ser sis tematicamente in timidado e à fa lência
do Esta do di ante do cri me or ganizado”. ...........

O mes mo jor nal Folha de S.Paulo, no edi torial
de hoje, diz es pecificamente:

Note o le itor a ca racterística pe culiar
desses dois as sassinatos. Em am bos, foi
cruzada a fron teira que se para a cri minali-
dade co mum dos aten tados con tra o Estado
e suas ins tituições. As mor tes dos dois ju í-
zes [diz o jor nal] pa recem ter sido pla neja-
das e exe cutadas não ape nas com o in tuito
de eli minar uma fi gura “in desejável’, mas de
transmitir, pela pe dagogia do ter ror, uma
mensagem in timidatória a ou tros ma gistra-

dos e au toridades que li dam com o cri me
organizado.

Essa, Srªs e Srs. Se nadores, é a imagem que,
lamentavelmente, está sen do trans mitida para todo o
exterior so bre o nos so País. Não bas tassem as si tua-
ções que já vi vemos nor malmente, como foi o caso
de, pou co an tes do car naval, o cri me or ganizado pra -
ticamente se apo derar do co mando do Rio de Ja neiro,
impedindo que mi lhares e mi lhares de tu ristas che-
gassem ao Bra sil para pas sar o car naval. E, du rante o 
período car navalesco, se tenta mor tes fo ram ve rifica-
das pela po lícia mi litar do Estado do Rio de Ja neiro.
Somente nos três dias de car naval, se tenta pes soas
foram as sassinadas!

Por essa ra zão, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na-
dores, eu es tou en caminhando um pro jeto de lei que
cria o ins tituto do Juiz Anô nimo, e dá ou tras pro vidên-
cias. Diz seu art. 1º:

Art. 1º. As de cisões ju diciais con tidas nos 
autos dos pro cessos con tra mem bros de or ga-
nizações cri minosas e cu jas cir cunstâncias
ofereçam ris co à vida do juiz se rão pro feridas
no ano nimato e au tenticadas com o selo do
Tri bunal ao qual per tence o ma gistrado.

O pa rágrafo úni co diz:
Parágrafo úni co. Fica res guardado, em

todas as for mas de pu blicação, o si gilo da
identidade do ma gistrado que pro ferir qual-
quer de cisão, nos ter mos des ta Lei.

Caberá aos tri bunais, de acor do com o art. 2º,
a re gulamentação da lei no âm bito de sua ju risdição
e com petência.

Isso, Srªs e Srs., é o exem plo que vem de fora.
Houve ca sos se melhantes na Itá lia, na Co lômbia e
em ou tros pa íses, onde os ma gistrados, para res-
guardar sua in tegridade fí sica, ti veram que agir no
anonimato ao pro ferirem sen tenças.

Lamentavelmente, se no Bra sil, em dez dias, o
crime or ganizado con segue eli minar, de for ma cru el,
bárbara e fria, dois ju ízes que es tavam tra balhando
contra o cri me or ganizado, che gou a hora, Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, de o Se nado da Re pú-
blica to mar es sas pro vidências.

Muito obri gado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri gado

a V. Exª.
Concedo a pa lavra ao eminente Se nador Anto -

nio Car los Va ladares, Lí der do PSB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE. Pro nuncia o se guinte dis curso.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, o Se nador Re nan
Calheiros pe diu-me para fa zer a permuta, mas quero
dizer que o meu dis curso será bre ve e S. Exª fa lará
dentro de cin co mi nutos.

Trago à tri buna do Se nado Fe deral o apla uso à
“Jornada de Lu tas dos Estu dantes da Une e Ubes”,
que no pró ximo dia 27 de mar ço re alizará a “Ca mi-
nhada pela Paz” em to das as ca pitais do País.

De fato, é bas tante im portante para a de mocra-
cia bra sileira a efe tiva par ticipação dos jovens es tu-
dantes na es fera po lítica. Como no sem pre eter no
ano de 1968, no qual os es tudantes ini ciaram a luta
contra a di tadura mi litar; ou, mais re centemente, na
defesa da ho nestidade, com o impeachment  do
ex-presidente Col lor, ou ain da na de fesa do pa trimô-
nio pú blico, em face das inú meras mo bilizações con -
tra as pri vatizações.

Como nos diz em uma lin guagem poé tica a fi ló-
sofa Ma rilena Cha uí, “todo jo vem pre cisa vi ver uma
oportunidade de re volução”, ou seja, a in serção do jo -
vem na so ciedade não pode ser re sumida ape nas na
instrução formal, aprendida nas es colas e uni versida-
des; nem tam pouco aos pro gramas de com bate à vi o-
lência, por meio, por exem plo, das prá ticas es portivas
e de ar tes.

Esses pro gramas e a ins trução do jo vem são re -
quisitos bá sicos para a sua for mação, que, em face da 
completa au sência de po lítica pú blica des tinada ao jo -
vem, apa recem como prin cipais ele mentos, en quanto
que, na ver dade – con venhamos, Srªs e Srs. Se nado-
res –, de veriam ser ex ceção, pois a re gra não pode
ser a mar ginalização so cial.

Assim, re cebi em meu ga binete uma cor respon-
dência da União dos Estu dantes Se cundaristas de
Aracajú que bem de monstra a in dignação da ju ventu-
de ser gipana con tra a guer ra ao Ira que. E trago para
esta tri buna tal fato, por que sig nificativamente pe que-
no é o nú mero de jo vens que têm en contrado ou cri a-
do es paço para de senvolver seus pro jetos, in clusive
de par ticipação po lítica nes sa fase da de mocracia
brasileira. Na for mação des tes no vos lí deres, é ne-
cessário que eles en contrem me ios para in teragir, co -
nhecimentos para con solidar suas idéi as e es tratégi-
as para con cretizar seus so nhos. Um dos primeiros
elementos para tal são os es paços que pro piciam
esse con tato. Portanto, no ticiar na tri buna do Se nado
Federal a Jornada dos es tudantes da UNE e da
UBES é apo iar essa ma nifestação dos jo vens es tu-
dantes bra sileiros, abrin do es paço nos me ios ins titu-
cionais para que eles se jam ou vidos e quiçá pos sam
influenciar esta Casa, con siderada por al guns de savi-
sados se tores da so ciedade como con servadora.

Ademais, na atu al con juntura mun dial, ob servar
o jo vem ma nifestando-se con tra a guerra é tam bém
apoiar essa ban deira, pois a guer ra con tra o Ira que é
ilegítima, vi olou to dos os tratados in ternacionais.

Na prá tica, o mun do vi nha sen do re gulado por
um con senso en tre a su perpotência norte-america-
na, de um lado, e, do ou tro lado, as gran des po tências
da Eu ropa Oci dental e o Ja pão. Nes te qua dro, uma
emergente Chi na e uma Rús sia em processo de re cu-
peração pas saram também a ter vez e voz. 

Todavia, o unilateralismo de Bush, im pondo o
superpoder norte-americano e sua pre sumida iden ti-
ficação com o “bem” so bre qual quer ou tra con sidera-
ção, rom peu, de uma for ma que po derá ser ir remediá-
vel, a or dem in ternacional e o equi líbrio mun dial que
esta or dem pro porcionava. Assim, como bem sa lien-
tou o pro fessor Hé lio Bi cudo, “ante esse gra víssimo
fato, as Na ções Unidas, lon ge de per derem re levân-
cia, apre sentam-se, mais do que nun ca, como o úni co
centro de le gitimidade in ternacional. Quem per deu a
legitimidade foi a su perpotência, sob o de sastrado go -
verno Bush”. 

O que os jo vens es tudantes brasileiros nos aler-
tam é que, nas ma drugadas, os mís seis ame ricanos
estão de vastando o que po dem de vi das hu manas e
da ter ra do Ira que, en quanto o mun do as siste pela te -
levisão, im potente, a esta cru eldade que ofen de a hu -
manidade.

Tudo isso só con firma os gri tos das ruas: que a
guerra é um mal mu ito pro fundo. Os jo vens bra sileiros
estão di zendo que, se es cutarmos ou ler mos em al gum
lugar que a guer ra faz par te da evo lução do mun do, ou
que a guer ra aju da a ti rar cer tas economias da cri se,
devemos nos lem brar de Adolf Hi tler e de ou tros as sas-
sinos que de fendiam te orias se melhantes a es sas.

A res posta dos jo vens bra sileiros é que a guer ra
nunca traz algo de po sitivo. Acarreta so frimentos in -
suportáveis para os com batentes e para as po pula-
ções ci vis. Pro voca des truições fí sicas nas ci dades e
na na tureza. Gera pro blemas psí quicos pro longados
e, às ve zes, até per manentes.

Apesar de mu itas con venções in ternacionais
que ten tam de fender pri sioneiros e ga rantir o mí nimo
de di reitos hu manos da po pulação ci vil, na re alidade
dura e crua de quem está no pal co das ope rações bé -
licas, a guerra obe decer a uma úni ca re gra: a lei do
mais for te. E essa é uma re gra que a hu manidade co -
nhece des de os pri mórdios da sua his tória. Em tem -
pos idos, nos sos an tepassados lu tavam para fi car
com a me lhor par te da caça ou para ocu par um es pa-
ço ma ior do que seu con corrente.
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No sé culo XXI, as leis ci vis ten tam evi tar que um 
homem se considere mais for te e agri da fi sicamente a 
mulher, ou que adul tos agri dam cri anças, além de
buscar que os con sumidores pos sam se de fender di -
ante dos gran des con glomerados in dustriais. Entre-
tanto, a so ciedade in ternacional vê o pre sidente Bush
e seus ali ados ser vindo-se des se mes mo re curso e
impondo-se pela for ça da tec nologia mi litar para es -
conder sua in digência mo ral e hu mana.

Grande par te da hu manidade sabe que as ra -
zões apre sentadas pelo go verno ame ricano e seus
aliados para guer rear são pre textos que es condem in -
teresses pes soais, mo tivos eco nômicos e a de sespe-
rada ten tativa de re verter a hu milhação so frida pelo
império ame ricano nos aten tados de 11 de se tembro
de 2001. E mul tiplicam-se as ma nifestações pela paz
que há mu ito nós per demos.

Nas úl timas se manas, pes soas e en tidades não
governamentais e di versos or ganismos re ligiosos se
mobilizam pela paz por com preenderem a ir racionali-
dade éti ca de qual quer guer ra, a im possibilidade de
existir uma guer ra jus ta e, va mos con fessar, certa res -
ponsabilidade das re ligiões em per mitir que pes soas
que se di zem de Deus pos sam usar o nome di vino
para guer rear e ma tar.

Está na hora de to das as re ligiões, da so ciedade
civil or ganizada e de to das as pes soas de boa von ta-
de se uni rem aos jo vens brasileiros pela paz. As no tí-
cias de guer ra não po dem nos de sanimar. Como diz
um di tado po pular: “a paz pode fa zer uma his tória
nova, se a hu manidade ti ver co ragem de fa zer a paz.”

Muito obri gado, Sr. Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con cedo

a pa lavra ao Se nador Re nan Ca lheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.

Como Lí der. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente,
Srªs e Srs. Se nadores, nes te mês, es tamos re lem-
brando os cin qüenta anos sem Gra ciliano Ra mos,
morto em 20 de mar ço de 1953. Para to dos os bra sile-
iros, e particularmente para nós ala goanos, essa data 
tem um gran de sig nificado. Re presenta um mar co es -
tético e li terário. Ho menageá-lo, portanto, é um modo
de re afirmarmos a identidade cul tural e po lítica do
povo bra sileiro.

Nascido na sim pática Qu ebrangulo, no Esta do
de Ala goas, a 27 de ou tubro de 1892, mo rou mu itos
anos em Bu íque, Per nambuco, e, ain da no Esta do de
Alagoas, em Vi çosa, Ma ceió e Pal meira dos Índi os,
de onde che gou a ser pre feito. Com pas sagens pelo
Rio de Ja neiro, cons truiu uma car reira de ser vidor pú -
blico, in telectual e, prin cipalmente, de es critor.

E é jus tamente à sua fa ceta mais co nhecida que 
nos re portaremos, mas sem es quecer o que ele re-
presentou como ba talhador da li berdade, por di ver-
sos me ios. Uma luta que o le vou à pri são e à pro du-
ção de mais uma obra bri lhante: “Memórias do Cár ce-
re”, em 1953.

Graciliano é ad mirado como con figurador de
uma es tética e como um mi litante apa ixonado. Seus
leitores e crí ticos lhe apre ciam uma qua lidade rara e
até pa radoxal: a economia de pa lavras, o ri gor ver bal,
a au sência de qual quer ex cesso, a bus ca da pa lavra
exata. Mu itos, Sr. Pre sidente, atri buem tal ta lento a
sua con dição de sertanejo, a sua con dição de fi lho de
um ser tão des pido de qua se tudo. Pode ser que sim,
pode ser que não. Se ria sim plista tal ana logia sem
considerar ou tros fa tores: sua es crita re sulta de um
trabalho de ar tesanato mi nucioso.

Para se ter uma idéia, cons ta que te ria es crito
Caetés em 1925, obra que só deu como ter minada
em 1928, vin do a pu blicá-la em 1933. O “Ve lho Gra -
ça”, como era co nhecido, tem uma obra sig nificativa
que está ins crita nos ana is li terários e, prin cipalmen-
te, no gos to e na afe tividade de seus mi lhares e mi lha-
res de le itores.

Aprendemos, Sr. Pre sidente, des de a es cola, a
conviver com seus per sonagens, que pas saram a fa -
zer par te do nos so re pertório fic cional. Para não ir mu -
ito lon ge, evo co Fa biano, Si nhá Vi tória e a ca chorra
Baleia, três en tre os mu itos des sa ga leria que nos le -
gou Gra ciliano Ra mos.

Em Vidas Se cas, de 1938, está pre sente uma
visão do que hoje cha mamos de “ex cluídos”. Não
uma vi são es quemática e ma niqueísta, como se ria do 
gosto do cha mado re alismo so cialista. Não uma vi são
paternalista, como se po deria es perar de quem, em -
bora do ser tão, era fi lho de clas se mé dia. Tam bém
não era a vi são “ro mantizada” dos de serdados, como
nos apre senta Jor ge Ama do em seus ti pos que se tor-
naram po pulares en tre nós pela am bigüidade de lin-
qüente/herói, a exemplo de Quincas Ber ro D´água.

Em sua sim plicidade de ser tanejo rude, Fa biano
é o pró prio pa radoxo hu mano, che io de con flitos não
resolvidos. Pelo lá pis de Gra ciliano – ele só es crevia à 
mão –, pela pena des se ala goano, te mos uma vi são
“de den tro”, de como se sen te um de serdado da ter ra,
de como re prime ou ma nifesta suas re vol tas, de como 
luta em bus ca das pa lavras que não tem para se ex -
pressar.

Sua ca pacidade de mos trar a “alma” de seus
personagens, de tra zer à tona o dra ma que vi vencia-
vam é que mar cou essa li teratura tão “aus tera” e tão

04858 Qu inta-feira  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL476 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL476     



“exuberante”. Uma ca racterística que en contraremos
em São Ber nardo, de 1934; Angústia, de 1936;
Infância, de 1945. Tal vez por isso não te nha sido re -
conhecido pela es tética ofi cial do Par tido Co munista
como re presentante do gê nero re alismo-socialista, o
qual de testava, abo minava.

A pre sença de Gra ciliano como ar tista e mi litan-
te, por si nal, é das mais em blemáticas da cul tura po lí-
tica bra sileira. Em seu auto-re trato, en tre ou tras pé ro-
las, de clara:

Nasceu em 1892, em Qu ebrangulo,
Alagoas.

Não gos ta de fru ta nem de do ces.
Indiferente à mú sica.
Sua le itura pre dileta: a Bí blia.
Odeia a bur guesia. Ado ra cri anças.
Gosta de pa lavrões es critos e fa lados.
Deseja a mor te do ca pitalismo.
Apesar de o acha rem pessimista, dis corda de

tudo.
Só tem cin co ter nos de rou pa, es tragados.
Refaz seus romances vá rias ve zes.
Esteve pre so duas ve zes.
É-lhe in diferente es tar pre so ou sol to.
Escreve à mão. 
Tem pou cas dí vidas.
Quando pre feito de uma ci dade do in terior, sol -

tava os pre sos para cons truírem es tradas.
Espera mor rer aos 57 anos. 

Mesmo que te nha sido preso em 1936 e pas -
sado um ano na ca deia, acu sado de co munista,
apenas em 1945, a con vite de Pres tes, fi lia-se ao
Partido Co munista.

Tendo tido, Sr. Pre sidente, a opor tunidade de vi -
sitar a União So viética, re cusa a fa zer-lhe um re trato
benéfico. Re lata em “Viagem”, pu blicado após sua
morte, a existência de “pos tos po liciais abun dantes
nas es quinas” e “a mar cha re gular e mo nótona ao tú -
mulo de Lê nin”.

Sua pas sagem pela vida pú blica, como Pre feito
de Pal meira dos Índi os e como ins petor es colar é
exemplar. Seus re latórios são um pri mor tan to do pon -
to de vis ta li terário como da éti ca, probidade e aqui lo
que cos tumamos chamar de “responsabilidade fis-
cal”. De seu re latório ao Go verno de Ala goas – re su-
mo dos tra balhos re alizados pela Pre feitura de Pal -
meira dos Índi os, em 1928 –, po demos ex trair su tile-
zas como es tas:

“Havia em Pal meira inú meros pre fei-
tos: os co bradores de im postos, o co man-
dante do des tacamento, os sol dados, ou tros
que de sejassem ad ministrar. Cada pe daço
do Mu nicípio ti nha a sua ad ministração par-
ticular, com pre feitos co ronéis e pre feitos
inspetores de quarteirões. Os fiscais, es ses,
resolviam ques tões de po lícia e ad vogavam.

Para que se melhante con duta de sa-
parecesse, lu tei com tenacidade e en con-
trei obs táculos den tro da Prefeitura e fora
dela – den tro, uma re sistência mole, su ave,
de al godão em rama; fora, uma cam panha
sorna, oblí qua, car regada de bí lis. Pensa-
vam uns que tudo ia bem nas mãos de
Nosso Se nhor, que ad ministrava me lhor
que to dos nós; ou tros me da vam três me-
ses para le var um tiro.

As obras de Gra ciliano ti veram mu itos des do-
bramentos, mas não po deria de ixar de men cionar as 
que, uti lizadas como base para fil mes, aju daram,
também, a en grandecer o ci nema na cional. Em
1963, Nel son Pe reira dos San tos fil ma Vidas Se cas,
que re cebeu o Prêmio Ci nema de Arte, o de Me lhor
Filme para a Ju ventude e o Prê mio Orga nização Ca -
tólica de Ci nema, du rante o 17º Fes tival Internacio-
nal de Ci nema de Can nes; em 1972, Leon Hirs zman
filma São Ber nardo. E, em 1984, Nel son Pe reira
dos San tos filma Memórias do Cár cere.

Ao com pletarem-se 50 anos de sua mor te, são
inúmeras as ho menagens que Gra ciliano vem re ce-
bendo, a co meçar pela re publicação de toda a sua
obra. Em São Pa ulo, o SESC or ganizou a ex posição
O Chão de Gra ciliano, com ex posição, en saio fo to-
gráfico, sa rau ele trônico, exi bição de pe ças in fantis,
palestras e ví deos. Ca dernos li terários e re vistas es -
pecializadas têm de dicado es paços consideráveis
para a re tomada da obra des se nos so con terrâneo.

Por tudo isso, Sr. Pre sidente, Srªs Se nadoras e
Srs. Se nadores, é com mu ito or gulho que me alio,
neste mo mento, a to das as ho menagens a Gra ciliano
Ramos, ci ente que sou da im portância de cul tuarmos
figuras como a dele, que tem sido exem plo de in tegri-
dade po lítica e de ar tista com prometido.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se na-
dor Re nan Ca lheiros, V. Exª me per mite um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Infelizmente, es tou fa lando como Lí der e não pos so
conceder apar te a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Ago ra é
possível, Se nador Re nan Ca lheiros, por que V. Exª
está fa lando por 20 mi nutos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Te-
nho a hon ra de ouvi-lo, Se nador Eduardo Su plicy.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se na-
dor Re nan Ca lheiros, V. Exª lem bra um dos ma iores
escritores bra sileiros e uma das pes soas que re al-
mente me recem ser ho menageadas, como V. Exª
está fa zendo, pe los 50 anos de seu fa lecimento, mas
sobretudo pelo va lor ex traordinário da sua obra, em li -
vros que V. Exª res salta, como São Ber nardo, um dos 
livros que li vros que me des pertaram para a boa li te-
ratura. Qu ando ain da ra paz, en tusiasmei-me mu ito
por esse li vro. E, quan do sur giram os fil mes Vidas Se -
cas, São Ber nardo e Memórias do Cár cere, fiz
questão de ver a qua lidade ex traordinária dos fil mes
de Nel son Pe reira dos San tos, que, jun tamente com
os li vros, ajudaram-me, como a tan tos jo vens, a des -
pertar para as in justiças que ocor rem em nosso País.
No tre cho que V. Exª aca ba de re cordar, da épo ca em
que ele foi Pre feito de Pal meira dos Índi os, Gra ciliano
pôde mos trar o que era a res ponsabilidade de um go -
vernante que ti nha, de um lado, gran de res peito pelo
dinheiro do povo e, de ou tro, a sen sibilidade para as
transformações so ciais – hoje tão ne cessárias quan to
no tem po em que ele era vivo. Meus cum primentos a
V. Exª por tra zer ao Se nado a me mória de Gra ciliano
Ramos, que pre cisa ser ain da mu ito re fletida por to-
dos nós, para me lhorar e transformar o Bra sil.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço, sen sibilizado, o aparte de V. Exª, Se nador
Suplicy.

Graciliano Ra mos, por tudo que V. Exª men cio-
nou, pelo que co nhecemos hoje, mu ito mais do que
ontem, so bretudo 50 anos de pois de sua mor te, conti-
nua a ser, sem dú vida ne nhuma, re ferência na cional.

O Sr. Edu ardo Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cer ca
de um ou dois anos atrás, vi sitei Pal meira dos Índi os e 
estive com o Pre feito Albé rico Cor deiro da Sil va, que
me deu essa car ta, ver dadeiro tes temunho de Gra cili-
ano Ra mos. Qu ero re comendar a to dos os bra sileiros
que vi sitem Pal meira dos Índi os, por que se trata de
conhecermos me lhor a ter ra de quem de ixou uma
obra li terária de tanto va lor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço, sen sibilizado – re pito –, o apar te de V. Exª.

Sr. Pre sidente, para en cerrar, como eu dizia, é
importante as sociarmo-nos a to das as co memora-
ções, por que Gra ciliano Ra mos é, sem dú vida, o me -

lhor exem plo de in tegridade po lítica, de ar tista com -
prometido e, ao mes mo tem po, se nhor do seu ofí cio.

Era o que eu ti nha a di zer.
Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se nador

Renan Ca lheiros, acredito que hoje V. Exª trou xe um
pouco de sos sego à nos sa alma. Aqui se fa lou em ex -
ploração dos me nores, das cri anças, em Fer nandinho
Beira-Mar, transferência, as sassinato de ju ízes, to das
as des graças que po dem ocor rer e que hoje tra zem
tanta in tranqüilidade ao ci dadão bra sileiro e tan ta an -
gústia aos Se nadores, que, às ve zes, vêem-se im pos-
sibilitados de re solver es ses problemas. E V. Exª traz
Graciliano Ra mos para de leitar nos sa alma e nos de i-
xar sen tir um pouco mais tran qüilos por ter mos tido
homens como ele na li teratura e na nos sa po lítica. Pa -
rabéns a V. Exª!

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Pre sidente.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con cedo
a pa lavra ao Se nador Del cídio Amaral, por ces são do
Senador Mo zarildo Ca valcanti.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre sidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Des cul-
pe-me, Se nador. Pela or dem, tem a pa lavra a Se na-
dora Ana Jú lia.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pela or dem. Sem re visão da oradora.) – Sr. Pre sidente,
tenho em mãos ma téria as sinada por Nel son Pon tes
Simas, en genheiro mes trando da Com panhia Do cas
do Pará, pu blicada hoje no jor nal pa raense O Li beral.
O ar tigo des creve a si tuação da Com panhia Do cas e
apresenta a dis cussão atu al so bre a es tadualização,
feita no apa gar das lu zes do Go verno an terior. A es ta-
dualização tem sido mo tivo de au diências pú blicas re -
alizadas atu almente, de for ma mu ito acer tada e de mo-
crática, pelo Mi nistério dos Trans portes. O en genheiro,
técnico e fun cionário da Com panhia dos Por tos, de fen-
de, com mu ita pro priedade, com mu ito co nhecimento
técnico, a im portância de a ges tão da CDP con tinuar
sob a óti ca fe deral, e o Por to de Be lém ser um por to
complementar ao Por to de Vila do Con de.

Então, gos taria de fa zer constar nos Ana is da
Casa este do cumento. Obri gada, Sr. Pre sidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA ANA JÚLIA CAREPA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos ter mos do 210 do Re gi-
mento Inter no.)
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DEMOCRACIA PLENA

* Nelson Pon tes Si mas
Engenheiro Mes trando da CDP

Tive o pra zer de par ticipar na pe núltima sex-
ta-feira da Au diência Pú blica so bre a Com panhia Do -
cas do Pará, so licitada pelo Mi nistério dos Trans por-
tes, a fim de pre encher uma la cuna de ixada pelo não
cumprimento des te pas so, que re sultou na as sinatura
deste es drúxulo Con vênio de Esta dualização dos
Portos do Pará.

Nos ter mos do con vite en viado pelo Mi nistério
aos Sin dicatos, a Au diência ti nha como fi nalidade
“obter in formações e su gestões para sub sidiar o Go -
verno Fe deral na de finição do Mo delo de Ges tão dos
Portos de Be lém, San tarém, Alta mira, Ita ituba, Óbi -
dos, São Fran cisco e dos ter minais de Vila do Con de
e Mi ramar”,que na verdade era para se di rimir dú vi-
das so bre qual o me lhor mo delo de ges tão dos Por -
tos, se o ex cludente do Go verno Esta dual ou se o
complementar do Go verno Fe deral.

Confesso que a prin cípio, tive von tade de não
comparecer a Au diência, pois acha va que o Go verno
Federal não te ria co ragem de re almente fa zer uma
Audiência Pú blica isen ta, pois não su portaria a pres -
são do Go verno Esta dual, que sempre quis trans for-
mar este pro cesso em dis cussão po lítica, mas de pois
de ve rificar os mo tivos da Au diência dei um cré dito de
confiança e acre ditei que esta mo tivação po deria ser
sincera, na de fesa dos in teresses do povo pa raense e 
brasileiro, já tão vi lipendiados em ou tras si tuações,
como nas pri vatizações de sastrosas da era FHC, que
tantos prejuízos até hoje ca usam a na ção e que tam -
bém po deríamos na qua lidade de re presentante de
todos os sin dicatos, a ma ioria dos usuários e ope ra-
dores do Por to de Be lém, er mos fi nalmente es cuta-
dos,o que até o mo mento nos ti nha sido cer ceado,
pois este gru po re presenta tan to o ca pital (80%) e o
trabalho (100%) que mo vimenta o Por to de Be lém, ou
seja, o dono da car ga e o tra balhador.Felizmente ,não 
fui en ganado ,ape sar de ser ino cente de que o Go ver-
no Fe deral di ante dos re sultados vis tos na Au diência,
iria to mar uma de cisão imediata, o que até ago ra não
ocorreu.

Logo ao che gar pude cons tatar, pe las vá rias fa i-
xas exis tentes no en torno do lo cal da Au diência, eram 
daqueles fa voráveis ao Mo delo Com plementar do Go -
verno Fe deral, ten do aque les que defendiam o Mo de-
lo Exclu dente do Go verno Esta dual, se ne gado ao de -
bate, não com parecendo, tal vez por fal ta de ar gumen-
tação téc nica con sistente ou por que não es tão acos-
tumados a esta prá tica. Pude cons tatar que de fato

seríamos ou vidos, quando tive a opor tunidade de me
inscrever para fa lar e fi nalmente co locar a nos sa po si-
ção e en tregar a do cumentação ao ver dadeiro dono
da em presa que é o Go verno Fe deral, lo gicamente
tive que obe decer a re gras de toda Au diência Pú blica,
como or dem de ins crição, blo co de em presa, tra ba-
lhadores, par lamentares etc. Como so mente um lado
veio para Au diência e se ma nifestou, pa receu um
samba de uma nota só, ou seja, a gran de ma ioria das
pessoas ins critas de fendia o mo delo com plementar
do Go verno Fe deral, às ve zes sem mu ita ar gumenta-
ção téc nica, pois são le igos em as suntos por tuários.

Não per derei tem po dis correndo so bre es tas
opiniões não téc nicas, mas o gru po que re presento
pede uma chan ce ao Go verno Fe deral e pri vatize o
Porto de Be lém nos en tregando a sua ges tão e o seu
controle, que to dos fi caremos ri cos pois é um por to
bastante viá vel e lu crativo se bem ad ministrado, além
de vir mos a ser um dos ma iores em pregadores e ge -
radores de ren da do Esta do. Um exemplo ma ior da
triste si tuação de abandono e des virtuamento de
suas ati vidades por que pas sa o Por to de Be lém é o
armazém Nº 4, onde acon teceu a Au diência Pú blica,
que foi en tregue ao Go verno do Esta do para ser vir de
estacionamento (pas mem) da Esta ção das Do cas, se 
retirando dele a sua real fi nalidade. Ou tras ra zões téc -
nicas são: pri meira: a ad ministração da CDP, pro posi-
talmente foi en gessada a par tir de maio de 2000,
quando todo Por to de Be lém, seus ar mazéns e seus
guindastes fo ram tombados pelo Go verno do Esta do,
por meio do Sr.Pa ulo Cha ves (o mesmo da Esta ção
das Do cas) Se cretário de Cul tura e sua Di retora de
DPH Srª Dir célia Aca tauassú Nu nes, que ao nos so
ver é um tom bamento meio “Man drake” em cima de
um pa trimônio Fe deral, in clusive equi pamentos, com
isso di versos guin dastes de sativados pela pró pria
CDP, não pu deram ser des montados para agi lizar a
operação por tuária. Se gundo: os guin dastes fo ram
propositalmente su cateados para in viabilizar as ope -
rações por tuárias no Por to de Be lém, isto faz par te da 
estratégia para im plementar o co nhecido pla no da
“vaca lou ca” PDZ da CDP e do Go verno do Esta do.
Terceiro: exis te uma gran de área re tro por tuária hoje
sendo sub-uti lizada ou uti lizada para ou tros fins não
portuários. Qu arto: o ba lanço da CDP foi ma nipulado,
se co locando pro positalmente para o Por to de Be lém
todas as des pesas da Hol ding, a fim de que ele apa -
reça com pre juízo de R$6.000.000,00 e que o lu cro
da CDP se ria por ca usa do Ter minal de Vila do Con de
que gera su perávit. O su perávit do Ter minal de Vila do 
Conde é ver dadeiro, por ser um ter minal para gra neis
sólidos to talmente au tomatizado,mas que po deria dar 
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um lu cro ma ior ,se a União ti vesse fe ito um con trato
mais jus to com a Com panhia Vale do Rio Doce e o
prejuízo do Por to de Be lém é fic tício. Ao fi nal de tudo
pude re almente en tender como o mo delo de ges tão
estadual vem sen do en gendrado ar dilosamente há al -
gum tem po, a fim de ma tar o Por to de Be lém, um por-
to al tamente ren tável, que mes mo jo gado ao aban do-
no, com vá rias ações con catenadas para en cerrar
suas ati vidades, com a im plementação do pla no da
“vaca lou ca”, que é trans formar este por to em uma
nova Dis ney world, aquários gi gantes, parques te máti-
cos, cen tro de con venções e ou tras idéi as ma lucas
que vão ca usar atra so de de senvolvimento, além da
geração de 10 ve zes me nos em prego e ren da que as
atividades portuárias, acha mos in clusive que o Go-
verno do Esta do nes te caso, foi in duzido ao erro. Nos
últimos cin co anos o Go verno Fe deral, do mes mo
partido que o Go verno Esta dual (PSDB) FHC/Almir
Gabriel, in vestiu so mente R$10.000.000,00 nos Por -
tos do Pará, des tes so mente R$600.000,00 no Por to
de Be lém. No Por to de Pe cém no Ce ará
R$250.000.000,00, que tec nicamente é ques tionável
e em Su ape-Pernambuco R$150.000.000,00, pa ra-
béns ao ex-go vernador Tas so Je reissati e ao
ex-vice-presidente Mar co Ma cie. Isto mos tra o des-
prestígio po lítico do nos so ex-go vernador ou a von ta-
de po lítica de re almente aca bar com o Por to de Be -
lém. O Go verno do Esta do do Pará, re almente tem um 
projeto para os por tos do Pará, que foi am plamente
criticado na Au diência Pú blica, in clusive por nós. O
Porto de Be lém ja mais será fe chado ou trans ferido
suas ati vidades para o Terminal de Vila do Con de,
querer fa zer isso são des conhecer o pre sente, des co-
nhecer Por to, desconhecer o Por to de Be lém e suas
atividades e des conhecer o Ter minal de Vila do Con -
de e suas ati vidades .Ou será que os par ticipantes do
encontro da Au diência Pú blica, não no taram que
aquele en contro foi re alizado em um ar mazém va zio,
que foi des virtuado de suas ati vidades pelo Go verno
do Esta do, para ser vir de es tacionamento da Esta ção
das Do cas, que pas sa a ma ior par te do tem po va zio.
Enfim a Au diência Pú blica para nós hoje, foi de cepci-
onante, por que por tudo que se viu lá, com to dos
aqueles que qui seram ir para o de bate fo ram es cuta-
dos como usuá rios,operadores portuários, trabalha-
dores, par lamentares, ex portadores e im portadores
inclusive es trangeiros, e o povo em ge ral; já de veria o
Poder Pú blico ter to mado a de cisão de finitiva ime dia-
tamente, que para o Pará e para o Bra sil, o me lhor
modelo de ges tão para os por tos pa raenses é o Mo -
delo Com plementar do Go verno Fe deral. Espe ramos
que o Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va que re pre-

sentou a vi tória da es perança so bre o medo, te nha a
coragem de de cidir a fa vor da vi tória da verdade so bre
a men tira, da po lítica sé ria so bre a de magogia e a po -
liticagem ba rata, da de mocracia so bre a im posição di-
tatorial, já que tudo isso que o povo pa raense es tava
sendo obri gado a ace itar, chegou à hora de se dar um
basta. Co ragem Pre sidente, o povo bra sileiro cla ma
por mu danças já, mu dança de ati tudes, de pra ticas ul -
trapassadas etc., não de cepcione os mi lhões de bra -
sileiros e pa raenses que acre ditaram no Se nhor.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
será aten dida, na for ma re gimental.

Senador Del cídio Ama ral, gos taria de pe dir des -
culpas a V. Exª, pois te mos de ter minar a sessão às
18h31min. O Se nador Mag no Mal ta ha via pe dido para 
falar pela Li derança do seu Par tido, mas não o vi e
pensei que ti vesse sa ído. Vou pror rogar a sessão por
mais 10 mi nutos e da rei tempo para que V. Exª pro -
nuncie seu dis curso.

Senador Mag no Mal ta, também peço des culpas
a V. Exª por não tê-lo vis to. Só pe diria a V. Exª que
aguardasse, pois lhe da rei a pa lavra em se guida.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a pa lavra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tem a
palavra V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, gos -
taria de dar uma su gestão: con versei ra pidamente
com o Se nador Mag no Mal ta, e talvez fos se o caso de 
V. Exª pror rogar a ses são por 20 mi nutos, e não ape -
nas por 10 mi nutos. Assim, ou viríamos, com mu ita sa -
tisfação, o Se nador Del cídio Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Fa remos
duas pror rogações, se ne cessário: uma por 10 mi nu-
tos, e ou tra por mais tem po. Não fal taremos com o
respeito aos dois Se nadores.

Agradeço a V. Exª pela su gestão.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con cedo

a pa lavra ao no bre Se nador Del cídio Ama ral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.

Pronuncia o se guinte dis curso. Sem re visão do ora-
dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se nadores, eu gos -
taria de fa lar hoje so bre pla nejamento.Já fa lamos so -
bre mu itas co isas ru ins, meu caro Se nador Re nan
Calheiros, como o Pre sidente aca bou de re latar. V.
Exª fa lou de Gra ciliano Ra mos, e que ro fa lar um pou -
co do PPA.

Começarei com a le itura da apre sentação de
um des ses planos, que men cionava o se guinte:
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Este é um pla no de re formas, de cres -
cimento eco nômico e de com bate à po bre-
za. To dos os programas e re cursos aqui de -
finidos di rigem-se para essas três me tas es -
tratégicas.

Por isso, este pla no di fere dos an terio-
res em vá rios as pectos. Di fere em sua op-
ção. [...] re flete a de cisão pela re tomada do
crescimento eco nômico, des ta vez com cla-
ra ori entação so cial. O Go verno re cusa a re -
cessão como al ternativa de po lítica eco nô-
mica. Mas este pla no tam bém parte da tese
de que ne nhum mo delo de cres cimento é
capaz, por si só, de er radicar a po breza que 
atinge, em ní veis in toleráveis, gran de par ce-
la da po pulação bra sileira.

Nas op ções des te pla no, o Go verno
considerou também, como pon to es sencial,
que a er radicação da po breza exi ge in vesti-
mentos com esse fim es pecífico. Assim, a
meta de com bate à po breza pas sa, de um
lado, pela me lhoria na dis tribuição de ren da,
por meio da re cuperação dos sa lários. E, de
outro, pela con centração de es forços e re-
cursos em pro gramas so ciais para re duzir
os pro blemas de sa úde, ali mentação e ha bi-
tação dos bra sileiros mais po bres.

[...] É pre ciso um es forço de cur to pra -
zo para dar iní cio a um pro cesso ir reversível
de er radicação da po breza. De ime diato, o
gasto pú blico será ori entado para o res gate
da dí vida so cial acu mulada, re pondo, para
as po pulações mais ca rentes, as per das re -
sultantes da re cessão e da falta de ori enta-
ção so cial da po lítica eco nômica do pas sa-
do. Di versas po líticas e pro gramas ob jetiva-
rão er radicar a fome. Para as ca madas mais 
pobres, cuja ren da não per mite aces so a ali -
mentos es senciais a pre ços de mer cado, se -
rão for talecidos e am pliados os pro gramas
de dis tribuição gratuita.

Srªs e Srs. Se nadores, as pa lavras des se tex to
lembram bem a nos sa re alidade. É o dis curso que
temos ou vido per manentemente. Po rém, o texto lido
por mim até ago ra nada mais é do que um con junto
de ex certos da Apre sentação do Pla no Na cional de
Desenvolvimento 1986-1989, com o mes mo dis cur-
so de hoje.

Escolhi esse pla no para de monstrar que, a par tir
de uma cer ta épo ca, o pla nejamento no Bra sil de ixou
praticamente de exis tir em fun ção da exa cerbação do

processo in flacionário. Com uma in flação de 20% a
30% ao mês, era re almente im possível pla nejar os
próximos 30 dias, quan to mais se pen sar em planeja-
mento es tratégico, ce nários ma croeconômicos e pla -
nos de go verno, que pas saram a ser me ros do cumen-
tos for mais, sim ples pe ças de re tórica.

Entretanto, lá se vão qua se 20 anos, quan do já
se agu çavam no Brasil os pro blemas so ciais. Desde
aquela épo ca se tor naram co muns ex pressões como
reforma eco nômica e so cial, combate à po breza, dis -
tribuição de renda, pro gramas so ciais, dí vida so cial e
erradicação da for me.

Lá se vão qua se 20 anos, e po demos constatar
agora que qua se nada foi fe ito nes se sen tido. Fo ram
duas dé cadas per didas na ci randa do con trole da in -
flação e dos gas tos pú blicos e na ar madilha do en divi-
damento pú blico tan to in terno quan to ex terno. As
boas in tenções, quan to às me tas so ciais, fi caram to -
das nos pla nos de go verno, pois o pa pel ace ita qual -
quer co isa.

Anteriormente se fa lava da te oria do “bolo”. Pri -
meiro era pre ciso fa zer cres cer o bolo para, de pois, di -
vidi-lo. Ninguém viu cres cer o bolo, e o po bre fi cou es -
perando em vão por sua fa tia.

Veio o mo delo li beral, que mu dou apenas a me -
táfora. Ago ra era pre ciso, em pri meiro lu gar, atin gir o
desenvolvimento eco nômico, ao que se se guiria a cri -
ação de em pregos, a dis tribuição de ren da e os al me-
jados be nefícios so ciais.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Com li -
cença, Se nador, in terrompo V. Exª para pror rogar o
tempo da ses são por mais dez mi nutos, para que V.
Exª con clua seu dis curso.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Muito obri gado, Sr. Pre sidente.

No en tanto, fi camos pa tinando na mo netariza-
ção da eco nomia, na eter na ele vação das taxas de ju -
ros como for ma úni ca de es tabilizar a eco nomia e de
prepará-la para o de senvolvimento. Qu alquer es tu-
dante de eco nomia sabe, po rém, que al tas ta xas de
juros por um lon go tem po são in compatíveis com
qualquer pro jeto eco nômico.

O mo mento ago ra é di ferente. O PT as sumiu o
poder e pode ago ra re alizar o que sem pre de fendeu:
retomar o crescimento eco nômico com dis tribuição
de ren da e en frentar os gra ves pro blemas so ciais do
País.

É, pois, de suma im portância re lembrar as pa la-
vras do Pre sidente Luiz Iná cio Lula da Sil va na sua
mensagem ao Con gresso Na cional:
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Vivemos um mo mento po lítico mu ito es -
pecial em nos so País. Pou cas ve zes na his tó-
ria en contramos tan ta es perança, har monia e
disposição da po pulação, de ri cos e de po-
bres, para aju dar a re solver pro blemas se cu-
lares. Esse é um enor me trun fo para ven cer
os nos sos de safios. Ao Par lamento e a to dos
nós cabe fa zer com que essa gran de opor tu-
nidade his tórica re sulte nos me lhores be nefí-
cios para o Bra sil e para o nos so povo.

Neste mo mento his tórico, lembro uma fra se ex -
traída de uma men sagem de Chi co Xa vier:

Embora nin guém pos sa vol tar atrás e
fazer um novo co meço, qualquer um pode
começar ago ra e fa zer um novo fim. 

Portanto, con clamo hoje esta Casa a co meçar
agora e fa zer um novo fim, um Bra sil novo.

Nos úl timos dez anos, a car ga tri butária cres ceu
10% em re lação a sua par ticipação no Pro duto Inter -
no Bru to, PIB, en quanto a par ticipação do sa lário nes -
se mes mo PIB de cresceu algo pró ximo a ou tros 10%.
Esse é o es forço na cional para se fa zer frente a um
descomunal en dividamento pú blico, tan to in terno
quanto ex terno, que en gessa a eco nomia na cional e
impede o de senvolvimento eco nômico, fa zendo trans -
ferir bi lhões de re ais ou de dó lares do se tor produtivo
para o mer cado fi nanceiro.

Dessa for ma, o Go verno en rola-se cada vez
mais na ara puca da in flação, en dividamento e re ces-
são. Para se gurar a in flação, ele vam-se os ju ros, que
impactam di retamente o en dividamento pú blico. Por
sua vez, como a in flação cor rói ain da mais a mas sa
salarial e não se pode mais au mentar a car ga tri butá-
ria, o Go verno cor ta mais pro fundamente os gas tos
públicos, para ele var o su perávit pri mário, única for ma
de man ter as condições de pa gamento da dí vida pú -
blica, o que, por via de con seqüência, au menta a re -
cessão na eco nomia.

Mas isso tem um li mite, que – acre dito – já foi
atingido. Dessa ma neira, é de vi tal im portância para o
País rom per esse cír culo vi cioso.

Assim, é de cru cial sig nificado para o Bra sil a
aprovação de uma re forma tri butária que de sonere a
produção e per mita ao Go verno ar recadar mais via
crescimento eco nômico, dan do, jun tamente com a re-
forma da Pre vidência So cial, condições de equi líbrio
às con tas pú blicas, o que vi abilizaria a es tabilização
das ta xas de ju ros, ge rando as ple nas con dições para
o de senvolvimento eco nômico e dan do con dições efe -
tivas para o pla nejamento do fim que que remos, ou
seja, uma mu dança sus tentável em nos sa base so cial.

A Cons tituição de 1988 cri ou um ins trumento
fortíssimo de pla nejamento, o Pla no Plu rianual, PPA,
que per mite ao Exe cutivo, em con junto com o Con-
gresso Na cional, de linear o novo fim que que remos e
de que o povo bra sileiro ne cessita.

Atualmente, o PPA é o prin cipal instrumento de
planejamento de mé dio pra zo das ações do Go verno
deste País. Por ser uma lei, tem ca ráter normativo e
determinante para o se tor pú blico, e o seu teor é a
própria de finição do Plano de Go verno do Pre sidente
da Re pública. E o mais im portante, Sr. Pre sidente, é
que a sua ela boração se dá no pri meiro ano do man -
dato pre sidencial e vi gora do se gundo ano até o fi nal
do pri meiro ano do man dato se guinte.

O Pro jeto de Lei do PPA deve ser en caminhado
ao Con gresso Na cional até o dia 31 de agos to, e a Lei
que o ins tituir es tabelecerá, de for ma re gionalizada,
diretrizes, ob jetivos e me tas da ad ministração pú blica
federal para as des pesas de ca pital e ou tras de las de -
correntes e para aque las re lativas aos pro gramas de
duração con tinuada. Tam bém de termina que to dos os 
investimentos, cu jas execuções ul trapassem mais de
um exer cício fi nanceiro, cons tem do PPA.

Assim, ago ra é o mo mento de co meçar a pla ne-
jar, com a co laboração do PPA do Go verno Lula, o
novo fim, o novo Bra sil.

O pró prio Pre sidente Lula, em sua men sagem
ao Con gresso Na cional, disse:

A ela boração do Pla no Plu rianual, o
PPA 2004/2007, cons tituirá a gran de opor tuni-
dade para que o Go verno ex plicite seu pro jeto
de lon go pra zo de de senvolvimento com eqüi -
dade. (...) O ob jetivo cen tral do PPA po deria
ser as sim sin tetizado: cres cer de ba ixo para
cima e de den tro para fora; re duzir as dis pari-
dades so ciais e re gionais; ele var a ca pacida-
de pro dutiva de for ma a ex portar mais; sa tis-
fazer as ne cessidades bá sicas dos ex cluídos
e dos tra balhadores; e subs tituir de for ma
competitiva as im portações.

É fun ção do Estado o pla nejamento pú blico de
curto pra zo e o pla nejamento es tratégico do País para 
o lon go pra zo.

A ex periência bra sileira na área do pla nejamen-
to pú blico ga nhou al gum im pulso com o PPA
1996/1999, quan do fo ram de finidos os Ei xos Na cio-
nais de Inte gração e De senvolvimento, ob jetivando a
redução dos de sequilíbrios re gionais e so ciais. O pri -
meiro PPA, para o pe ríodo 1991/1995 ape nas cum-
priu a exi gência cons titucional.
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As pri meiras fa ses do PPA, des de 1991, ser vi-
ram para dis seminar os seus con ceitos no âm bito da
sociedade bra sileira. Ago ra che gou o mo mento de
darmos uma de monstração de que esta Casa po derá
contribuir para o de senvolvimento sus tentável des te
País. Pla nejar as ações des te Go verno deve tor nar-se
prioridade de to dos no en volvimento com as so luções
para os gran des pro blemas da Na ção, para, efe tiva-
mente, me lhorar a qualidade de vida do povo bra silei-
ro.

Os Ei xos Na cionais de Inte gração e De senvolvi-
mento fo ram ori ginalmente de finidos a par tir de qua -
tro va riáveis: a malha mul timodal de trans portes, a
hierarquia fun cional das ci dades, a identificação
dos cen tros di nâmicos e os ecossistemas. Essas
variáveis per mitem que se te nha uma vi são es tratégi-
ca e de lon go pra zo do País. Ao ana lisar os pro ble-
mas, vo cações e po tencialidades de cres cimento de
cada re gião, é possível vi sualizar o di agnóstico da so -
ciedade bra sileira e iden tificar os pro jetos ne cessári-
os ao de senvolvimento sus tentável em todo ter ritório
nacional.

As opor tunidades de in vestimentos ge radas a
partir dos estudos dos Ei xos Na cionais de Inte gração
e De senvolvimento, que sub sidiaram o PPA
2000/2003, che garam a um mon tante de R$317 bi-
lhões, que de veriam ser in vestidos em 950 pro jetos.

Na atu alização dos Ei xos, procurou-se dar des -
taque es pecial à sus tentabilidade e à pe renização do
processo de pla nejamento, além de in troduzir como
inovação os con ceitos de “vi são es pacializada” e de
clusters, ou ar ranjos pro dutivos lo cais, que de verão
ser ca pazes de man ter o de senvolvimento eco nômico
necessário para que o povo bra sileiro te nha mais em -
pregos, ge rando ri quezas, para que o País pos sa, efe-
tivamente, sair des te cír culo fi nanceiro vi cioso e per -
verso para os bra sileiros e bra sileiras.

Procurando fa zer uma ana logia com o cor po hu -
mano, o pri meiro es tudo dos Ei xos trabalhou na mon -
tagem da es trutura “ós sea” do País, en quanto que, no 
estudo atu al, com a de finição dos clusters, bus ca-se
dar “mus culatura”, subs tância a essa es trutura, per -
mitindo uma mo vimentação har moniosa em seu todo.

Assim, o ob jetivo prin cipal do es tudo da atu ali-
zação dos Eixos é a iden tificação e a vo cação eco nô-
mica dos prin cipais clusters re gionais exis tentes nos
Eixos Na cionais de Inte gração e De senvolvimento,
analisando o seu po tencial, fa tores res tritivos, prin ci-
pais de safios e de terminantes crí ticos de com petitivi-
dade, de forma a de finir a Vi são Estra tégica do Eixo,

colimando a in dicação de projetos es truturantes para
fazer parte do Port fólio de Pro jetos 2004-2011.

Os gran des pro jetos na cionais de verão ser de -
senvolvidos le vando-se em con sideração cin co di-
mensões fun damentais: so cial, re gional, am biental,
democrática e eco nômica, de for ma a ga rantir a me -
lhoria da in fra-estrutura, da sa úde, da se gurança e da
educação e, prin cipalmente, o com bate à fome.

Em re lação à in fra-estrutura, o Pla no Plu rianual
20002003 tem como prin cipal ob jetivo me lhorar os
sistemas de trans portes, energia e te lecomunica-
ções, de for ma a aten der às ne cessidades da po pula-
ção e re duzir os cus tos de pro dução, che gando a um
montante pro posto nes sa área de in ves timentos da
ordem de R$ 186,1 bi lhões até 2003.

Sob a óti ca da va riável de uni dade de im planta-
ção dos em preendimentos do PPA 20002003, ve rifi-
ca-se que o se tor de in fra-estrutura ob teve um grau de 
concretização de 55,3% no se tor de ener gia; 45,1%
no se tor de trans porte; 100% no se tor de te lecomuni-
cações (a gran de ma ioria de re cursos pri vados) e in -
fra-estrutura hí drica 79,6%.

Porém, a per gunta que se faz, Sr. Pre sidente, é:
se che garmos aos 100% de exe cução e im plantação
dos pro jetos do PPA 2000-2003, os pro blemas da so -
ciedade bra sileira es tarão re solvidos?

Srªs e Srs. Se nadores, acre dito que não, ten do
em vis ta a mag nitude dos pro blemas até hoje não so -
lucionados e o di recionamento dos re cursos para os
projetos es truturantes pri oritários, sem uma vi são de
longo pra zo. Tem-se a im pressão de que a in tenção
foi mu ito boa, po rém a exe cução das ações não le vou
à con secução dos ob jetivos propostos.

A se guir, fa remos uma bre ve ex planação dos
setores de in fra-estrutura – elé trico, trans porte e te le-
comunicações  abran gendo to dos os ei xos, para a se -
guir co mentarmos um pou co so bre o Eixo Oes te, que
engloba par te con siderável do meu Esta do, o Mato
Grosso do Sul, cu jas opor tunidades de in vestimento
são de gran des pro porções, com enor me po tencial
para me lhorar a ge ração de ri quezas do País.

O “Port fólio do Estu do dos Ei xos” 20002007 in -
dicou, para o se tor de energia, um to tal de 102 opor tu-
nidades de in vestimentos, con templando vá rios em -
preendimentos, tais como: ga sodutos, usinas ter me-
létricas, usinas hi drelétricas e li nhas de transmissão,
com exe cução fi nanceira pre vista de R$54,5 bi lhões.

No caso do se tor elétrico, a não im plantação,
conforme pla nejado, do PPT – Pro grama Pri oritário
de Ter melétrica –, com as em presas es tatais in cluí-
das no PND – Pro grama Na cional de De sestatização
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sendo im pedidas de re alizar no vos in vestimentos e as 
empresas pri vadas não in vestindo o su ficiente por fal -
ta de re gras cla ras e in definição do mo delo se torial, o
nível das águas dos re servatórios exis tentes foi le va-
do a va lores ex tremos de in segurança.

Essas, en tre ou tras ca usas, oca sionaram um ra -
cionamento que po deria ter sido evi tado se o pla neja-
mento es tabelecido pe los ór gãos go vernamentais, à
época, fosse se guido, como im plantação es pecial-
mente do pro grama pri oritário de ter melétrica.

Neste sen tido, Srªs e Srs. Se nadores, re afirmo a 
necessidade de um pla nejamento in tegrado que pos -
sa ser tra duzido em ações a se rem executadas pe los
agentes do se tor e de vidamente acom panhadas pe -
los ór gãos co ordenadores e fis calizadores des sa fun -
ção, para que não se re pitam er ros como os aci ma ci -
tados.

Atualmente, es tamos di ante de um qua dro con -
fuso. O ra cionamento trou xe, no seu con texto, uma al -
teração do com portamento do con sumidor bra sileiro,
tornando-o mais racional quan to ao uso da ener gia
elétrica. Tal com portamento es tabilizou a re dução do
consumo, Sr. Pre sidente, em qua se 30%, pa tamar
que nem o Pro cel  Pro grama de Con servação de
Energia do Se tor Elétrico, al cançou em seus 18 anos
de ex periência.

Esse qua dro se agra va à me dida que os ati vos
não es tão sen do re munerados su ficientemente, em
face dos ba ixíssimos pre ços pra ticados pelo MAE (R$ 
4,00/MW/h).

O se tor elé trico bra sileiro vive um dos seus pi o-
res mo mentos. Há uma in satisfação inu sitada por par-
te de to dos os agen tes en volvidos. Os con sumidores
não ace itam a ele vação dos preços, que é considera-
da exa gerada. Os con cessionários es tão in conforma-
dos com suas ba ixas mar gens de re torno. A so cieda-
de está per plexa com o im passe, a falta de in forma-
ções se guras e o te mor da es cassez da ener gia no fu -
turo. Os in vestidores se re cusam a apor tar no vos re -
cursos na ex pansão das ati vidades, dado o ar refeci-
mento da de manda e o ina ceitável ní vel de in defini-
ções re gulatórias.

Várias con cessionárias es tão in solventes, e
quase to dos os gru pos in ternacionais não es condem
que gos tariam de fi car li vres dos seus ati vos no Bra sil.
Estamos a um passo do caos. A ina dimplência ge ne-
ralizada está por um fio. Cabe ao Go verno do Pre si-
dente Lula evi tar o desmantelamento de um se tor es -
sencial para o de senvolvimento do País e para o
bem-estar do ci dadão bra sileiro.

Esse tema exi ge uma abor dagem mais pro fun-
da, vis to que os pro blemas aqui apre sentados são
crônicos e com so luções de alta com plexidade. Nes se
sentido, apre sentarei a V. Exªs, num pró ximo pro nun-
ciamento, uma vi são de talhada dos pro blemas e de
possíveis so luções.

Sobre o se tor de transportes, Sr. Pre sidente, o
crescimento eco nômico sus tentável pres supõe a
existência de uma in fra-estrutura de trans portes efi ci-
ente, ca paz de, so bretudo, vi abilizar o pro duto po ten-
cial e in tegrar a eco nomia na cional, in terligando as re -
giões do País, re duzindo uma das va riáveis mais im -
portantes do custo Bra sil. A in capacidade de o País
gerar poupança para fi nanciar os in vestimentos nes -
se se tor, prin cipalmente em ro dovias, portos e fer rovi-
as, é cla ra, es pecialmente nos úl timos anos. A re du-
ção dos in vestimentos le vou à de terioração dos ser vi-
ços e do es toque de ca pital em in fra-estrutura de
transportes, pro vocando ele vação dos cus tos ge rais
da eco nomia, tra duzidos em per das subs tanciais de
competitividade in terna e ex terna, ca usadas por ine fi-
ciências na pro dução de ser viços de trans portes e
aumento da de manda re primida.

Para o se tor de transportes, o “Port fólio do Estu -
do dos Ei xos” 20002007 in dicou 225 opor tunidades de 
investimentos, des tacando-se os em preendimentos
rodoviários, fer rovias, por tos, hi drovias e ae roportos,
com exe cução fi nanceira pre vista de R$54,8 bi lhões.

Estima-se, as sim, que, como re sultado da im-
plementação dos in vestimentos do portfólio em trans -
portes, a economia agre gada nos cus tos de trans por-
tes po deria atingir cer ca de R$2,7 bi lhões anualmen-
te, va lor equi valente a apro ximadamente 7,7% do
custo to tal de trans porte pro jetado para 2007.

Um exem plo im portante foi a re dução de até
30% no cus to do fre te para o trans porte de grãos da
região pro dutora de Bal sas, no Ma ranhão, com a ope -
ração co mercial da Fer rovia Norte-Sul en tre o Pá tio
Multimodal de Por to Fran co (MA) e o ter minal ma ríti-
mo de Pon ta da Ma deira em São Luís (MA).

Outros dois im portantes exemplos de re dução
de cus to de trans porte são os tre chos de fer rovia en -
tre Cu iabá e San tos, do agrupamento de in vestimento
Ferronorte, com uma re dução de 22% e o da fer rovia
entre Pe trolina e Re cife, do agrupamento de in vesti-
mento Inte gração Fer roviária do Nor deste, em que se
estima um per centual de re dução do custo de trans -
porte em até 36%.

Porém, devo res saltar que o mau de sempenho
de al gumas em presas, nes se se tor, não tem per miti-
do ma ior ra pidez nas so luções para ra cionalização
dos trans portes fer roviários. Esse é o caso da Com -
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panhia Fer roviária do Nor deste – CFN  e da No voeste.
Dados do TCU re velam que a CFN não re aliza in ven-
tário, não pos sui um pla no de in vestimento para evi tar
ou cor rigir da nos ao meio am biente e tam pouco tem
conseguido in vestir o su ficiente para evi tar a de grada-
ção dos tri lhos e do ma terial ro dante. Por ou tro lado, a
Novoeste do meu Esta do ale ga não ter re cursos su fi-
cientes para in vestir na ma lha e pa gar o va lor pe riódi-
co do ar rendamento de vido à que bra do equi líbrio
econômico-financeiro do con trato de con cessão.

Lembro, Sr. Pre sidente, que na nos sa No voeste
praticamente não tran sitam trens. Os trens de car ga
que tran sitavam, da mi nha Co rumbá, fo ram pa ralisa-
dos na úl tima se mana. É um dos pi ores exem plos de
privatização do se tor ferroviário no Bra sil, trazendo
graves prejuízos para o meu Esta do.

Mas gos taria de fa lar ra pidamente so bre o se tor
de te lecomunicações, cujo “Portifólio do Estu do dos
Eixos” in dicou, para 2000/2007, 71 opor tunidades de
investimentos, des de te lefonia fixa, te lefonia pú blica,
telefonia mó vel, co municação de da dos, rá dio-chama-
da, o fa moso (paging), trunking e pro jetos de co ne-
xões.

O alto grau de in vestimento da ini ciativa pri vada
neste se tor possibilitou o al cance, em 2001, dos ín di-
ces pre vistos para o fi nal do PPA, ou seja, 8,1 te lefo-
nes pú blicos ins talados por mil ha bitantes, para uma
meta de 8,2 em 2003, e ofer ta de te lefones fi xos in di-
viduais, 28,21 te lefones pú blicos ins talados para cada 
mil ha bitantes, meta mu ito pró xima do es tabelecido
para 2006, de 28,6.

Porém, é ne cessário me lhorar os in dicadores de 
qualidade dos ser viços te lefônicos. Há uma de manda
muito gran de de re clamações nos Pro cons, em todo
País, quan to à qua lidade dos ser viços prestados pe -
las em presas con cessionárias de ser viços te lefôni-
cos. Apesar de já es tar sen do es tudada a me todolo-
gia para a apli cação des ses ín dices, é pre ciso que a
Anatel dê pri oridade à efe tiva apli cação dos mes mos,
não só para me lhorar a qualidade dos ser viços pres -
tados à so ciedade como tam bém a con fiança da so ci-
edade nas ati vidades exe cutadas pela Agên cia.

Para en cerrar Sr. Pre sidente, gos taria de fa lar
sobre o Eixo Oes te. Qu ero re tratar a V. Exªs as opor -
tunidades de in vestimentos iden tificadas pelo Estu do
dos Ei xos, mais es pecificamente no Eixo Oes te.

Este Eixo con grega a par cela nor te do Mato
Grosso do Sul, gran de par te do oes te do Mato Gros -
so, o sul de Ron dônia e um Mu nicípio do Pará, re-
giões de in fluência das ro dovias in tegradoras e es tru-
turantes.

Compõe-se de 158 Mu nicípios, dis tribuídos em
uma área de 1.152 km2, ou seja, 14,5% do ter ritório
nacional.

Localizado no ex tremo oes te do País, o Eixo
Oeste apre senta uma po sição es tratégica sin gular
em ter mos de in tegração es pacial en tre as re giões ao
norte e as re giões di nâmicas do País ao sul e su deste.
Faz fron teira in ternacional com a Bo lívia e o Pa raguai,
oferecendo igual mente opor tunidades de in tegração
com o res tante do con tinente, por meio da qual se
pode vis lumbrar, em pra zo mais lon go, a possibilida-
de de aces sos al ternativos aos mer cados do Pa cífico.
A par des sa ar ticulação in tegradora, o Eixo Oes te ca -
racteriza um locus pri vilegiado para a ex pansão da
grande agri cultura mo derna, in tegrada aos mer cados
internacionais, cons tituindo-se, as sim, num ver dadei-
ro ce leiro para o res tante do País e do mun do.

A ex pansão da agropecuária e da agro indústria
no Eixo Oes te gera opor tunidades, em pregos e ren da
para os bra sileiros de to das as re giões. O Pan tanal,
ecossistema úni co no mun do, deve re ceber in vesti-
mentos que le vem à sua preservação e ex ploração de 
forma sus tentável. Na agricultura, des taque para
soja, mi lho, ar roz, man dioca e fe ijão, com 93% da
área plan tada.

O Sr. Ro dolpho Tou rinho (PFL – BA) – Se na-
dor Del cídio Ama ral, concede-me V. Exª um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro dolpho Tou rinho (PFL – BA) – Se na-
dor Del cídio Amaral, fico mu ito sa tisfeito quan do ouço 
V. Exª tra tar de PPA e de pla nejamento, sem pre com
uma vi são mu ito lú cida e prá tica. V. Exª de monstra,
nessa aná lise, o que está ocor rendo, so bretudo na
área de in fra-estrutura, par ticularmente num se tor em 
que ti vemos a oportunidade de tra balhar jun tos, o se -
tor elé trico, na área de pe tróleo. De to das as opor tuni-
dades apre sentadas, tanto em re lação às usi nas hi -
drelétricas quan to às usi nas termelétricas, o que con -
sidero prin cipal é o iní cio des sa ava liação que V. Exª
faz so bre a cri se de ener gia e tam bém so bre a ques -
tão do pla nejamento àque la épo ca, quando o Go ver-
no aca bou fi cando sem o po der ne cessário para fa zer
a po lítica do se tor, que pas sou a ser fe ita por uma
agência, a Ane el. Nesse caso, o Go verno fa zia um
planejamento de terminativo, mas aca bou fi cando
com o pla nejamento in dicativo. Esse é um gran de
tema que deve ser ex plorado pelo Go ver no. E esta foi
a ra zão pela qual pa rece-me im portante dis cuti-lo: na
hora em que se ten ta mon tar o Pro grama Pri oritário
em Ter moeletricidade a que V. Exª se re feriu – e que
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se ti vesse sido im plantado não te ria ha vido cri se ne -
nhuma na área de ener gia –, o que foi con trário a
essa im plantação e por que o foi? Cre io que V. Exª
apresentou um de talhamento de tudo o que ocor reu,
mas eu que ria lem brar que, no caso do Pro grama Pri -
oritário em Ter moeletricidade, le vava-se em con ta a
segurança que o sis tema pre cisava ter, que não tem
até hoje, hoje mais do que an tes, por que tem e so bra.
Em se gundo lu gar, o gás que já exis tia, com prado
pela Pe trobras da Bo lívia, foi um apro veitamento, por -
que era um gás que não ti nha mer cado, e tam bém ha -
via a ne cessidade de ge rar cer ca de 11.000 mega-
watts em qua tro anos. Então, só ha via uma for ma de
fazer, como V. Exª ci tou, que era pela im plantação do
Programa Pri oritário em Termoeletricidade. Ago ra V.
Exª, com o co nhecimento so bre o se tor elé trico, so bre
a área de pe tróleo, so bretudo so bre as usi nas ter me-
létricas, vai dar uma gran de con tribuição ao Go verno
a que V. Exª ser ve como Se nador e ao seu par tido na
busca des sa so lução. Re almente é ne cessária uma
solução co ordenada, ajus tada no se tor elétrico, por
ser ab solutamente ver dadeiro tudo aqui lo que V. Exª
apresentou. Con gratulo-me com V. Exª por essa vi são
prática, lú cida, que não é no vidade para mim. Faço
votos que V. Exª pos sa efe tivamente co laborar na re -
montagem de todo esse sis tema.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Agradeço a V. Exª, Se nador Ro dolpho Tou rinho. Gos -
taria de di zer, apro veitando mais uma vez os co men-
tários de V. Exª, que é ab solutamente fun damental a
inserção da ter moeletricidade a gás na tural no Bra sil
para que não ve nhamos de pender úni ca e ex clusiva-
mente de São Pe dro, da hi drologia dos rios.

Hoje es tamos em uma si tuação con fortável, tal -
vez não mais da qui a dois anos. Por tanto, é fun da-
mental que se mexa na ma triz ener gética. E im portan-
tíssimo: as termoelétricas a gás vi abilizariam essa oti-
mização do sis tema além de, com a im plementação
dessas térmicas, ao longo dos anos ocu parmos o ga -
soduto Bo lívia/Brasil, em re lação ao qual a Pe trobras
tem um con trato em que se paga, com con sumo ou
não, por aque le gás na tural fornecido pela Bo lívia.

Com isso, da ríamos um des tino e an coraríamos
o con sumo de gás na tural no Bra sil, por meio do Pro -
grama de Ener gia e, jun to a este, vi abilizaríamos a oti -
mização do se tor elé trico, ope rando es sas tér micas
juntamente com as hi drelétricas com o in tuito de afas -
tar de vez esse dra ma do ra cionamento da ener gia.

Quero lem brar que há um de bate equi vocado –
e vou tra tar deste as sunto – com re lação às hi drelétri-
cas. As que es tão en trando em ope ração são hi drelé-
tricas a fio d’água, não são aque las com grandes re -

servatórios. Os grandes re servatórios já es tão instala-
dos, e, con seqüentemente, se não hou ver uma ou tra
forma de ge ração, não te remos a otimização que o
setor elé trico exi ge e a po pulação es pera.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se nador Del cí-
dio Ama ral, permite-me um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não, Se nador.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Estou aten ta-
mente ou vindo o seu pro nunciamento e apren dendo
com ele. Enten do que foi o mais pro fundo, ilus tre e
responsável pro nunciamento, nes ta Casa, du rante a
52ª Le gislatura. Faz-me re cordar, a ma neira como V.
Exª fa lou com tan ta con fiança no PPA, no tem po do
maior dos Mi nistros de Pla nejamento des te País, um
piauiense, João Pa ulo dos Reis Vel loso, que ela borou
o pri meiro e o se gundo PND des te País. Foi, com a
sua com petência, a luz que gui ou o re gime mi litar, tra-
zendo to dos os avan ços a este País. Ao me con gratu-
lar com V. Exª, de sejo ape nas lembrar que hou ve um
erro. V. Exª faz par te do Blo co PT, PSB, PTB e PL. Mas 
não de veria es tar em blo co. V. Exª de veria es tar no
Governo. O ex-Pre sidente Ita mar Franco teve a ins pi-
ração de fazê-lo mi nistro, e V. Exª foi um dos mais bri -
lhantes mi nistros do País. Por tanto, ain da há tem po.
Só não me xemos em time que está ga nhando. E o
Governo não está ga nhando, não. Está meio atra pa-
lhado. É tempo de tirá-lo do Blo co e co locá-lo na equi -
pe exe cutiva do Go verno.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Senador, agra deço as pa lavras de V. Exª. Este é meu
primeiro dis curso no Se nado Fe deral.

Sr. Pre sidente, agradeço a pa ciência de V. Exª
por me ou vir du rante todo esse tem po, já tendo ul tra-
passado em trin ta mi nutos o pra zo re gulamentar.

Fico mu ito con tente por abor dar ques tões de
economia, de in fra-estrutura e de pla nejamento, que
devem ter pri oridade ab soluta no Go verno Luiz Iná cio
Lula da Sil va, exatamente para que haja um rumo. Já
estamos chegando ao li mite com mo delos de ações
de or dem eco nômica. Pre cisamos, mais do que nun -
ca, de de senvolvimento. Precisamos, mais do que
nunca, de ge ração de em prego; pre cisamos, mais do
que nun ca, de si nalizar com um fu turo, com um Bra sil
melhor, mais ci dadão, mais so lidário, mais fra terno.

A Srª Ide li Sal vatti (Blo co/PT – SC) – Se nador
Delcídio Ama ral, V. Exª me per mite um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Ouço V.Exª com pra zer, no bre Se nadora Ide li Sal vatti.

A Srª Ide li Sal vati (Bloco/PT – SC) – No bre Se -
nador, ao chegar ao meu ga binete, fi quei sa bendo
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que V. Exª es tava se pro nunciando. Não sei se foi so -
mente este o as sunto, mas com cer teza V. Exª tra tou
da ques tão do gás bo liviano, e so bre isso eu gos taria
de apar teá-lo. Não pude acom panhar a ma ior par te
da ses são de hoje ten do em vis ta que o Pre sidente
Luiz Iná cio Lula da Sil va re cebeu em au diência os Go -
vernadores de Mato Gros so do Sul, Pa raná, Santa
Catarina e Rio Gran de do Sul exa tamente para de ba-
ter o pre ço do gás bo liviano. A au diência con tou tam-
bém com a pre sença do Mi nistro José Dir ceu e da Mi -
nistra de Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff. A si tuação
é mu ito gra ve; o pre ço está in sustentável. Não vou
analisar o ab surdo do con trato, as con seqüências
para a eco nomia do País e dos nos sos Esta dos. Eu
gostaria de pas sar um pouco do re sultado da au diên-
cia. A pri meira ques tão é que ha via uma perspectiva
de re ajuste no pre ço do gás no dia 1º de abril. O Pre si-
dente e a Mi nistra si nalizaram que não ha verá esse
reajuste. Em se gundo lu gar, ain da fal tam al guns acer-
tos fi nais, mas há pro babilidade de a Mi nistra Dil ma
Rousseff ir à Bo lívia já na pró xima se mana, dia 4 de
abril, para es tabelecer um pro cesso de ne gociação a
respeito prin cipalmente do pre ço do gás. A ex pectati-
va da Mi nistra é de ter mos, a cur to pra zo, se houver
sinais po sitivos no pro cesso de ne gociação com a Bo -
lívia, uma pos sibilidade de re dução de pre ço, prin ci-
palmente da commodity, um pre ço mu ito ele vado e
que in cide de for ma sig nificativa so bre o cus to do gás
boliviano para os Esta dos con sumidores. Hoje, os
quatro Esta dos es tão consumindo apro ximadamente
metade do que é trans portado. E há de manda, há
possibilidade de am pliar o con sumo, mas não com
esses preços. A questão do pre ço é con di cionante
para a con tinuidade do pro grama de uti lização do gás
no se tor in dustrial dos Esta dos do sul do País. Vim
aqui es pecialmente para dar es sas in formações por -
que as con sidero re levantes e um su cesso da au diên-
cia. Os Go vernadores trou xeram a pre ocupação dos
setores produtivos dos res pectivos Esta dos, a pre o-
cupação de que al guma so lução tem que ser en con-
trada ra pidamente, por que já te mos, pelo me nos em
Santa Ca tarina e Pa raná, por afir mação dos pró prios
Governadores, in dústrias in vertendo as ma trizes, vol -
tando a uti lizar le nha, o que se ria algo ini maginável
numa pers pectiva de aper feiçoamento tec nológico
para pro dutos como a ce râmica para ex portação de
Santa Ca tarina que uti liza o gás e tem qua lidade com -
petitiva; se ti ver que mu dar a ma triz ener gética, o meu 
Estado per de a com petitividade. São si tuações bas -
tante de licadas por que pas sam se tores econômicos
do nos so País por con ta des se con trato. Eram es ses

os es clarecimentos que eu que ria pres tar, con tribuin-
do com o seu pro nunciamento.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Obrigado, Se nadora Ide li, com petente Se nadora de
Santa Ca tarina, que tem se pre ocupado mu ito com
essas ques tões da área de ener gia, o gás na tural,
que é fun damental em fun ção do per fil in dustrial de
Santa Ca tarina.

Falarei ra pidamente so bre o Mato Gros so do Sul 
e sua in serção no PPA. Nos so Esta do é me sopotâmi-
co, cer cado pe los rios Pa raguai e Pa raná. V. Exª co -
nhece bem, Sr. Pre sidente. Te mos um po tencial agro -
pecuário fantástico, te mos o ma ior re banho do Bra sil,
cuja ma ior par te se si tua na mi nha ci dade, Co rumbá.
Temos hi drovias. Te mos a Novo Oes te. E va mos, no
Governo Lula, cor rigir a dis torção, o erro da pri vatiza-
ção da ma lha fer roviária, tão im portante para o nos so
Estado. Por lá pas sa o ga soduto Bo lívia-Brasil, como
também em San ta Ca tarina. É fun damental a no tícia
que a Se nadora Ide li está nos dan do quan to à re du-
ção do pre ço do gás, que vi abilizará as in dústrias, o
comércio e as re sidências. Por que não tam bém
aqueles apro veitamentos de ener gia mo vidos a gás
natural, que se tornarão com petitivos?

Para en cerrar, Sr. Pre sidente, agra deço mais
uma vez a aten ção, a pa ciência que V. Exª teve co mi-
go nes se meu pri meiro dis curso. Qu ero su gerir, Sr.
Presidente, que, por meio da Co missão de Assun tos
Econômicos e de Infra-Estru tura, re alizemos, em con-
junto, um se minário so bre as oportunidades de in ves-
timentos es truturantes, que per mita a esta Casa se
incorporar ao pro cesso de ela boração do Pla no Plu ri-
anual 2004/2007, que hu mildemente cha mo de Pla no
Brasil Novo. Espe ro que to dos nós, no Se nado e em
todo o Con gresso, nos em penhemos efe tivamente
para ela borar um pla no, como o Se nador Mão San ta
acabou de di zer, um pla no que vá si nalizar para um
país me lhor e um país não só vol tado úni ca e ex clusi-
vamente para a área eco nômica, mas tam bém para o
desenvolvimento, para a ge ração de em pregos e aci-
ma de tudo por um país mais so lidário, mais ci dadão,
mais fra terno. Que os nos sos fi lhos e as fu turas ge ra-
ções re cebam de to dos nós um Bra sil me lhor do que
aquele que re cebemos.

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Se nador

Delcídio, V. Exª quer que pu blique in clusive as pá gi-
nas que V. Exª...

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Gostaria que fossem pu blicadas e tam bém os co men-
tários. Isso me hon raria mu ito, prin cipalmente em fun -
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ção dos apar tes do Se nador Tou rinho, do Se nador
Mão San ta, da Se nadora Ide li, evi dentemente, com a
colaboração do Sr. Pre sidente.

Muito obri gado.

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO
DO SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Concluindo, Sr. Pre sidente, a pe cuária, his toricamen-
te vol tada para aten der frigoríficos do Su deste e mer -
cado lo cal, co meça a vol tar-se para as ati vidades in -
dustriais.

Os re cursos na turais da re gião se rão me lhor
aproveitados com a evo lução tec nológica e ma ior co -
nhecimento. Inves timentos em cur so e no vos pro je-
tos, nos se tores de transportes, ener gia e te lecomuni-
cações, re duzirão cus tos e fa cilitarão o aces so dos
produtos da re gião aos mercados in terno e ex terno.

Por ou tro lado, para que es sas ati vidades te-
nham suas po tencialidades au mentadas são ne ces-
sários in vestimentos em pro jetos es truturantes que
possam le var a uma ca deia vir tuosa de no vos in vesti-
mentos.  O Estudo dos Ei xos iden tificou opor tunida-
des de in vestimentos de R$ 49,8 bi lhões na re gião.

A taxa de cres cimento eco nômico da re gião, no
período de 1991-1996 tem sido de 4,3% ao ano, em
média, mu ito ma ior que os 2,3% da mé dia na cional.
Com os in vestimentos es truturantes projetados para
o pe ríodo de 2000-2007, esta taxa ten de a au mentar,
ou pelo me nos, a se man ter. Den tro deste es copo,
será ne cessário ter-se uma aten ção es pecial a de ter-
minantes de com petitividade.

Sabe-se que a in fra-estrutura de uma re gião
não é van tagem com petitiva, po rém, a sua ine xistên-
cia, gera, com cer teza, uma des vantagem com peti-
tiva mu ito gran de.  Por isso, faço uma aná lise su cin-
ta, po rém de re levância para os as pectos que de vem
ser con siderados nos in vestimentos a se rem des tina-
dos à in fra-estrutura do Eixo Oes te.

Existe uma ca rência enor me de ener gia na re -
gião, o que vem tra zendo obs táculos à in dustrializa-
ção e à pro dução agrí cola de ma ior tec nologia. O Ga -
soduto Bra sil – Bo lívia e os nos sos de mais ga sodutos
precisam ser me lhor apro veitados. O gás na tural é a
fonte con fiável  e lim pa e pode-se tor nar so lução al ta-
mente com petitiva e viá vel, atendendo com qua lidade
e me nores im pactos am bientais as ne cessidades de
abastecimento da re gião.

Por ou tro lado, a malha ro doviária con ta com
pouca co bertura e ex tensão. Aque las exis tentes es-

tão em con dições pre cárias e em acen tuado es tado
de de terioração.

Em se tra tando de fer rovia, só exis te uma, a Fer -
rovia No voeste S.A., que está res trita à co bertura da
área sul, não in tegrando o eixo como um todo. Além
do mais, exis tem res trições de de sempenho da ma lha
ferroviária Oes te-Santos. O ba ixo de sempenho da No -
voeste tem sido fa tor li mitante ao es coamento da pro-
dução das re giões abrangidas por esta ma lha fer roviá-
ria. Tal si tuação vem com prometendo a im plantação
de pro jetos que vi sam o de senvolvimento des ta re-
gião.

Da mes ma for ma, o sis tema hi droviário in cipien-
te, além de de ixar de se cons tituir uma al ternativa
econômica para o es coamento da pro dução, ini be
uma ma ior in terligação en tre o Eixo Oes te, al tamente
produtor, com os Ei xos de ma ior con sumo do País
(Sul e Su deste).

Desta for ma, se rão ne cessários in vestimentos
em fer rovias e hi drovias para o es coamento de flu xos
concentrados de grãos agrí colas e abas tecimento de
adubos e fer tilizantes re duzindo os cus tos in diretos
de pro dução.

É de fun damental im portância o de senvolvimen-
to dos ter minais por tuários de Mur tinho, La dário, Co-
rumbá, Ba taguassu, etc., in tegrando o Esta do de Mato 
Grosso do Sul, atra vés dos Rios Pa raná e Pa raguai
aos prin cipais mer cados bra sileiros e do Mer cosul.

No que tan ge aos ser viços de te lecomunicações,
existe uma de manda re primida e de ficiências no aten -
dimento que pre cisam ser equa cionadas. Os gargalos
identificados no Port fólio de Inves timentos 2000-2007
apontam para as de mandas de te lefonia fixa, pú blica e 
celular. Em de zembro de 2001 as ta xas de cres cimen-
to de te lefonia fixa, na ma ioria dos mu nicípios do Eixo, 
ultrapassavam 8% ao ano. Na te lefonia pú blica o qua-
dro é mais gra ve, pois, em ci dades como Cam po
Grande, Cu iabá e Co rumbá, as ta xas fo ram es timadas
em 18%, 14,8% e 15,2% ao ano, res pectivamente.
Em se tra tando de te lefonia ce lular, a ma ioria dos mu -
nicípios be ira os 20% de cres cimento anu al.

Estes cres cimentos es tão ge rando gar galos que
só na ci dade de Cam po Gran de apon tam para um dé -
ficit de 188.518 te lefones fi xos, 3.963 te lefones pú bli-
cos e 152.248 te lefones ce lulares. Esta situação é
bem pa recida aos gar galos existentes no mu nicípio
de Cu iabá, que con ta com um dé ficit de 104.847 te le-
fones fi xos, 1.646 te lefones pú blicos e 107.579 te lefo-
nes ce lulares.

Sr. Pre sidente, Srªs Se nadoras e Srs. Se nado-
res, pre cisamos mu dar, não é pos sível fa lar em cen te-
nas de bi lhões de re ais a se rem gas tos pela so cieda-
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de bra sileira sem que os pro blemas não se jam re sol-
vidos. Precisamos ter esse com promisso com os bra -
sileiros e brasileiras. E isso só será pos sível se en vi-
darmos es forços no pla nejamento das ações de go-
verno para os pró ximos anos. Sim, não se pode fa lar
em exe cução or çamentária anu al para re solver pro-
blemas crô nicos da so ciedade. Te mos que falar em
ações plu rianuais que es tejam voltadas para a efe tiva
resolução dos pro blemas da Na ção.

Portanto, Srªs Se nadoras e Srs. Se nadores,
conclamo a to dos que, não obs tante o in teresse na ci-
onal ime diato pe las re formas tri butária, pre videnciária
e po lítica, de vemos dar a má xima pri oridade nes ta
casa para que o Pla no des se Go verno seja ela borado
em ba ses só lidas e leve em con sideração as ne cessi-
dades de cres cimento des te País, com pro jetos es tru-
turantes ca pazes de pro mover o de senvolvimento
sustentável e uma me lhor dis tribuição de ren da para o 
povo bra sileiro, de for ma a que a ex clusão so cial seja
reduzida e que se pos sa in cluir a par ticipação da ma i-
oria da po pulação na pro dução de ri quezas des te
País.

Acredito sin ceramente que o Con gresso Na cio-
nal, que é com posto dos le gítimos re presentantes do
povo bra sileiro, tem a his tórica mis são de iniciar, nes -
te mo mento, um novo co meço para o pla nejamento
brasileiro. Nós te mos a obrigação se ser a prin cipal
instância de va lidação po pular do pro cesso de pla ne-
jamento, de for ma a le gitimar os pro jetos que de verão
constar do Pla no Plu rianual 2004-2007, fa zendo por -
tanto, pela pri meira vez no Bra sil, um pla nejamento
participativo que aten da as di mensões: so cial, re gio-
nal, am biental, de mocrática e eco nômica, fun damen-
tais para a cons trução de  um novo BRASIL, que es ta-
rá re tratado no PPA 2004-2007 –  BRASIL NOVO.

Assim, re queiro a esta Casa, Se nhor Pre siden-
te, que as Co missões de Assun tos Eco nômicos e
Infra-Estrutura pro movam, em con junto, um se miná-
rio so bre as opor tunidades de in vestimentos es trutu-
rantes que permita a esta Casa se in corporar ao pro -
cesso de ela boração do Pla no Plu rianual 2004 – 2007 
– Bra sil Novo

Muito obri gado.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pa ra-

béns.
Prorrogo a ses são por mais 10 mi nutos.
Concedo a pa lavra ao Se nador Mag no Mal ta,

pela Li derança do PL. 
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Como

Líder. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e
Srs. Se nadores, ci dadãos que as sistem à TV Se na-

do, hoje é um dia mu ito tris te para mim. Estou com a
alma car regada, meu co ração está en lutado, es tou
perplexo como mi lhões de bra sileiros, mi lhões de ca -
pixabas, povo da mi nha ter ra.

Sr. Pre sidente, es tamos ven do cres cer de for ma
avassaladora a vi olência no País. Essa vi olência, sem
precedentes na his tória brasileira, é adu bada pela im -
punidade. Na se gunda-feira de ma nhã, acor dei com o
telefonema de al guém me di zendo: “Te nho uma notí-
cia tris te para lhe dar: o sol dado da luta con tra o crime
organizado no Espí rito San to aca ba de tom bar em
praça pú blica”.

Dr. Ale xandre era juiz da Vara de Exe cuções Pe -
nais no meu Esta do, um jo vem de ape nas 32 anos de
idade, ide alista, des temido e aman te des te País. Foi o 
que re velou com o seu com portamento ao lon go da
vida como ma gistrado. Não vendeu sen tenças, não se 
curvou, não co meu à mesa do cri me or ganizado e por 
isso pa gou com a vida. Quem será o pró ximo?

O juiz da Vara de Exe cuções Pe nais de Pre si-
dente Pru dente fora mor to dias an tes, um juiz do
Estado de V. Exª, Sr. Pre sidente. De pois da mor te de
Celso Da niel – Pre feito, do PT, de San to André, São
Paulo –, está Casa cri ou, jun tamente com a Câ mara
dos De putados, a Co missão Mis ta de Se gurança. Tra -
balhamos, du rante 60 dias, dia e no ite, com a pre sen-
ça cons tante do Mi nistério Pú blico, que co nhece as
agruras do povo, por que re cebe, tra balha, in vestiga e
faz de núncias. Faz tudo isso sem ins trumentos para
trabalhar, sem po der pres tar o ser viço sig nificativo de
que pre cisa o nos so País, as saltado, cer cado pelo cri -
me or ganizado.

O Mi nistério Pú blico foi cha mado e tra balhou co -
nosco. Con tamos tam bém com pes soal do Ser viço de
Inteligência da Po lícia Fe deral, como a Drª Adri anne,
do Coaf, como o Dr. André Ubal dino, e tam bém do Mi -
nistério Pú blico Fe deral e Esta dual. Ela boramos nova
lei para o cri me or ganizado; esta Casa vo tou-a, man-
dou-a à Câ mara, e foi como se nada ti vesse acon teci-
do.

Estamos fa zendo po esia com a vida dos ou tros.
Estamos fi losofando. A cada tra gédia ocor rem atos
públicos. Te nho vis to mu ito Con gressista com uma
fita bran ca amar rada no bra ço, sim bolizando paz. As
pessoas fa zem pu blicações em jor nais: “Não à vi olên-
cia, sim à Paz”. Os dis cursos, Se nador Mão San ta, se
sucedem. Qu ero di zer com toda a con fiança que o
povo bra sileiro, acu ado pela vi olência, já não agüen ta
tanta po esia e tan ta fi losofia sem que al guma co isa
seja con cretamente re alizada.

Sr. Pre sidente, es tou des crente. Ale xandre foi
morto no meio da rua, as sassinaram-no como se faz
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com um cão sar nento no meio da rua. Esses pús tulas,
esses ca nalhas, de salmados, des respeitadores da
vida hu mana, não hão de ca lar a voz dos ho mens de
bem do nos so Esta do. Não hão de ca lar a voz dos ho -
mens de bem des te País, ain da, Sr. Pre sidente, que
cada um de nós es teja na re lação do cri me or ganiza-
do no Espí rito San to. No ano re trasado, o De putado
Celso Rus somanno re cebeu uma car ta anô nima com
uma lis ta em que es távamos eu, o De putado Mo roni
Torgan e tantos ou tros ho mens pú blicos, in clusive o fi -
lho de V. Exª, Sr. Pre sidente, com data mar cada para
morrer. Aonde che gamos?

Em re lação ao meu Esta do, gos taria de di zer:
ainda que te nha de pa gar com mi nha vida e te nha
que tom bar em pra ça pú blica, como o Ale xandre tom -
bou, não vou me cur var. Não va mos nos ca lar. É um
recado. A mor te do Dr. Ale xandre, o seu san gue que
escorreu nas ruas do ba irro de Ita poã, em Vila Ve lha,
no meu Esta do, sem dú vida al guma, é uma ener gia,
um gran de es tímulo para que nós, ho mens de bem do 
Espírito San to, jun temo-nos à luta da OAB, do gran de
Dr. Age sandro, do De putado Max Ma uro e do Go ver-
nador do Espí rito San to, que, nes te mo mento, en fren-
ta essa gran de cri se. É a luta de Max Fi lho, de Cláudio
Vereza, de Sérgio Vi digal e da Ban cada do Esta do,
composta de ape nas 13 Parlamentares. Esta mos in -
dignados e re voltados.

Espero que a mor te do Dr. Ale xandre sir va de
estímulo para to dos nós e nos in duza a con vidar o Ju -
diciário a fa zer uma pro funda re flexão. Esses fa cíno-
ras es tão nas ruas – e V. Exª co nhece mu ito bem esse 
assunto –, e nor malmente es tão nas ruas com três,
quatro, cin co pro cessos cri minais  “nas cos tas”; al-
guns es tão com seus pro cessos na Cor regedoria de
Polícia; e nin guém toma pro vidência, por que a Cor re-
gedoria de Po lícia é mu ito frá gil, pois ge ralmente o
corregedor é al guém in dicado pelo Go vernador e al -
guém do seio da pró pria Po lícia, que, de pois, vol tará
para o meio da tro pa e, por isso, tem medo de co locar
a mão num pro cesso des sa na tureza, tem medo de
expor a sua fa mília.

Se os Go vernadores de Esta do não ti verem co -
ragem de pôr a mão nos pro cessos e limpar a parte
podre das Po lícias, não te remos sa ída com re lação
ao cri me or ganizado nes te País. É la mentável todo e
qualquer acon tecimento em que vi das são ce ifadas,
todo e qual quer acon tecimento em que o Esta do é vi -
lipendiado. Qu ando um juiz é mor to em pra ça pú blica,
não é só uma vida que é ti rada, mas é o pró prio Esta -
do que é de safiado em pra ça pú blica. Onde está a fi -
gura do Esta do? O Estado de sapareceu. O Esta do é
omisso e não faz nada mais do que po esia e dis curso.

Como ven ceremos o cri me or ganizado? Onde
estão os ins trumentos? E aí aparecem os técnicos, os 
sociólogos, os dou tores da So ciologia, que apren de-
ram len do li vros, não na prá tica. Ninguém vê um con-
vite às co munidades ecle siais de base, aos pas tores,
aos pa dres, que es tão nos bol sões de mi séria, onde
essas pes soas são re crutadas, que co nhecem a histó-
ria, a lida des sas pes soas, e – quem sabe? – co nhe-
cem o “ca minho das pe dras”. Eles não são cha mados.
Os pla nos nor malmente saem dos ga binetes de so ció-
logos, dou tores em li vros, que não co nhecem a rua. E
cada vez que ocor re uma tra gédia, surge um pa cote
antiviolência, cada vez que acon tece uma tra gédia,
criamos uma co missão nova; cada vez que acon tece
uma tra gédia, a so ciedade se vol ta numa ex pectativa
de que, pelo me nos, o Par lamento bra sileiro se dig ne
de se de bruçar so bre a questão e ofe recer instrumen-
tos à so ciedade, ins trumentos de lei para rom per com
o Có digo Pe nal horrível, ve lho e em poeirado, que está 
mais a ser viço do cri me do que da so ciedade, do
Estado de mocrático de di reito des te País.

Sr. Pre sidente, o povo bra sileiro não agüen ta
mais! A so ciedade não agüen ta mais! Isso é res pon-
sabilidade de to dos nós!

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Con cede-me V.
Exª um apar te?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Con -
cedo um apar te do Se nador Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – No bre Se nador
Magno Mal ta, quis Deus esta ses são es tar sendo
presidida pelo ho mem que com bateu tan to a ban di-
dagem, que foi exem plo da ban deira de se gurança
deste País, o Se nador Ro meu Tuma. Apro veito para
lembrar ao Pre sidente Lula – que pas sa a este País a 
imagem ím par de pessoa ge nerosa, afá vel, de um
homem que teve a co ragem de com bater a fome, a
miséria e pre gar a paz – o que pen sa Nor berto Bob -
bio, a ma ior au toridade ita liana. Ninguém me lhor do
que os ita lianos para es tudar a evolução do mun do,
pois lá se deu o Re nascimento. Nor berto Bob bio, no
seu úl timo li vro Teoria Ge ral da Po lítica, diz sim -
plesmente: “O mí nimo que se deve exi gir de um go -
verno é a se gurança, a vida, a li berdade e a pro prie-
dade”. Então, é hora de se ter este ob jetivo: o mu tirão
pela se gurança.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Obri -
gado, Se nador Mão San ta, pela sua co laboração. É
verdade quan do V. Exª re porta-se ao Se nador Ro meu
Tuma, que se tor nou uma re ferência de com bate ao
crime, à vi olência nes te País. Eu já tive opor tunidade
de mi litar ao lado de S. Exª, na CPI do Rou bo de Car -
gas, e sei que a in dignação que pas sa pela alma de S. 
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Exª é ta manha, tan to quan to a in dignação que pas sa
também na mi nha alma, nes te mo mento.

Sr. Pre sidente, quan do digo que o Ju diciário
precisa re fletir, é por que a ma ioria des ses fa cínoras
que es tão nas ruas sa íram com sen tenças com pra-
das; eles es tão nas ruas com habeas cor pus dos
grandes ad vogados. Por que a tese é esta: o su jeito
que mexe com nar cotráfico, com cri me or ganizado,
tem um pon to a fa vor dele: di nheiro para con tratar
grandes ad vogados.

Ora, Sr. Pre sidente, isso é ten tar zombar da
nossa in teligência. Nes sa ques tão, Sr. Se nador, não
existe gran de ad vogado; existe ad vogado bem re la-
cionado que sabe com quem di vide. Não exis te fi li-
grana na lei para se aten der um po bre; não exis te fi li-
grana na lei para se dar opor tunidade a quem rou ba
um toca-fi tas e é man dado à pri são, sem que qual -
quer es tudo seja fe ito, para vi rar bandido na Fe bem!
Não lhe é dado di reito, por que não há fi ligrana na lei!
Mas a fi ligrana na lei exis te para abrir as bre chas e
dar li berdade e ca pacidade re novada de ação ao cri -
me or ganizado nes te País. 

O Ju diciário e os Ma gistrados co meçam a ser
aviltados, al vejados e a tom barem em pra ças pú bli-
cas. É preciso que, ago ra, in trospectivamente, o Po -
der Ju diciário olhe para den tro de si e as cor regedori-
as dos po deres das ins tâncias do Po der Ju diciário co -
mecem a re fletir e a ana lisar: ci dadão que era po bre,
estudou e ain da po bre, foi ad vogado po bre, vi rou juiz
e, com cin co anos, pos suir um pa trimônio in vejável,
alguma co isa er rada tem, Sr. Pre sidente! De sembar-
gador rico que nun ca foi rico, mas que fi cou rico de po-
is de se tor nar de sembargador. Ora, al guma co isa er -
rada exis te!

Sr. Pre sidente, nós es tamos pi sando no li miar
de um es tado de ex ceção neste País. Esta mos ca mi-
nhando para a hora da ex ceção; e não va mos de mo-
rar. O que se vê no País, hoje, só se viu na Rús sia,
quando a sua gran de cri se se es tabeleceu, em que
homens da Justiça eram al vejados no meio da rua.
Depois, esse tipo de cri me bár baro so mente ocor reu
na Co lômbia. E che gou até nós. Aqui pre cisamos, Se -
nador Mão San ta, co meçar a re fletir para cons truir-
mos um novo con ceito de se gurança na cional. Re pito:
um novo con ceito de se gurança na cional.

Lembro-me bem, Sr. Pre sidente, quan do o em -
presário dono da rede de su permercados Pão de
Açúcar, Abí lio Di niz, foi se qüestrado, em que os seus
seqüestradores, de pois de pre sos, fi zeram gre ve de
fome e al guns lí deres po líticos que hoje es tão no Go -
verno fo ram à por ta do pre sídio aju dá-los na gre ve de
fome. “Têm que sol tar os bi chinhos, co itados! Se não,

vão mor rer de fome”. Fo ram soltos, fo ram em bora sor -
rindo, zom bando de nós, da nos sa le gislação, por que
a co nhecem mais do que nós. E en tenderam que a
nossa le gislação é tão ruim, tão frou xa e que não po -
dia se gurá-los, que eles vol taram e se qüestraram o
Olivetto.

Tenho conversado com al guns Lí deres so bre o
estado de ex ceção que es tamos vi vendo. E um de les
disse-me que o Go verno não vai en carar essa dis cus-
são, por que o Go verno do PT sem pre se po sicionou
pelos di reitos hu manos. Mas o PT tam bém tem que
saber que os hu manos têm seus di reitos.

O Cel so Da niel, por quem ti nha o ma ior apre ço,
seria o co ordenador da cam panha do Lula. Sua mor-
te co locou o Pa locci em evi dência. Se ria ele, mas
esse ho mem foi bar baramente pu nido em pra ça pú -
blica pelo ho mem de cente e pú blico que foi, al vejado
e cra vejado de ba las. Fi zeram discursos e ho mena-
gens... É como dor de den te: pas sou a dor de den te,
ninguém vai mais ao den tista. Va mos es perar como
ficará a si tuação.

O juiz res ponsável pe los presídios de São Pa u-
lo foi al vejado em pra ça pú blica. Hou ve as mes mas
manifestações. Há pou cos dias, acon teceu o mes mo
com o Dr. Ale xandre. E as ma nifestações se re peti-
ram. Quem será o pró ximo? Que tipo de dis curso va -
mos ou vir?

Quero di zer ao Presidente Lula, ao meu ami go
querido, que sou um su jeito que ad mira a sua ori gem,
o seu co ração e a sua sen sibilidade. E exis tem mi -
lhões de bra sileiros que põem es perança em Vos sa
Excelência, Se nhor Pre sidente; que fo ram ao longo
do tem po dis criminados, quem sabe, pre sos por con -
ta de um fur to de toca-fi tas, de um saco de ar roz – al -
guns que es tão nas ruas acre ditam na li berdade dos
novos dias. Eu vi ajava, hoje, com um jor nalista, dos
mais cre denciados des te País, e ele dis se de uma das
cenas mais lin das que viu: no dia se guinte à vi tória do
Presidente Lula, a te levisão mos trava as pes soas nas 
ruas, e uma se nhora ma grinha, des dentada, malves-
tida, fa lou esta fra se: “O Bra sil ago ra é nos so”. Porque
essa gen te sim ples deste País, que sem pre pa gou
tudo, até os im postos eram de bitados na sua con ta,
que sem pre pa gou a conta das dí vidas e das in fla-
ções, nun ca en tendeu que o Bra sil fosse de les tam-
bém – por que sem pre foi do “co larinho bran co” –; es -
sas pes soas ago ra es tão es perando uma re ação do
Governo, mas não uma re ação de so ciólogos, de ga -
binete, de téc nicos de se gurança; essa gen te está
precisando de me didas efe tivas.

Sr. Pre sidente, o Pre sidente Lula fa lou em pre sí-
dio de se gurança má xima e o povo re cebeu isso
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como um bem-vin do. Mas é pre ciso en tender que um
presídio de se gurança má xima de nada vai va ler, por -
que o pro blema não é quem está den tro da cela, mas
quem está fora, é o com prometimento da po lícia, dos
agentes com o cri me.

Como é que nós va mos dis cutir essa ques tão
agora? É pre ciso fa zer uma guar da de pre sídio es pe-
cial para os pre sídios, Sr. Pre sidente, e V. Exª en tende
bem dis so. Quem sabe ti rar dos me lhores qua dros da
Polícia Fe deral, ho mens fil trados na sua dig nidade,
quase 100%, por que nin guém pode ser 100%, e dar
salário di ferenciado. Esses ho mens de vem chegar
encapuzados ao trabalho, nun ca de vem ser vis tos
nem re conhecidos.

Digo algo a V. Exª: se eu pren der Fer nandinho
Beira-Mar num ba nheiro e eu se gurar a cha ve pelo
lado de fora, ele não sai, por que quem está se guran-
do a cha ve sou eu. O pro blema não é quem está den -
tro, é quem está fora. É pre ciso dis cutir essa ques tão.

Sr. Pre sidente, per doe-me avançar no tempo,
por ca usa do meu so frimento e do meu de sabafo,
mas ain da vou lhe re compensar um dia. V. Exª tem
idade para ser meu pai. Qu ando ter minar aqui, eu lhe
dou um be ijo.

Como é que mar ginais fe ito o Uê e o Fer nandi-
nho Be ira-Mar têm 23 ad vogados? Des ses 23, só um
peticiona. Os ou tros to dos vi sitam, sa indo um, en tran-
do ou tro, numa es tratégia para não fi car na cela. O
que fa zem es ses ad vogados que não pe ticionam?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – São
mensageiros do rei.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – São
mensageiros do rei. Aliás, na lin guagem de les, lá den -
tro, eles são cha mados de “gan sos”.

Há uma ou tra pergunta a ser fe ita e que pre cisa
ser dis cutida, por que a po pulação ques tiona. O ci dadão
trabalhador é obri gado a pa gar Impos to de Ren da. No
Imposto de Ren da, jus tifica-se sua ren da, de clarando
de quem re cebeu, para quem pa gou e aque le que re ce-
beu deve de clarar. Não sou eco nomista, não sei nem
mexer com nú meros – aliás, já fiz ves tibular para Di reito
três ve zes e não pas sei nos três. Nun ca nem con segui
passar no ves tibular, mas a ló gica é essa. Um ad vogado
defende um lí der de cri me or ganizado, um in divíduo que 
faz do nos so País um en treposto de 22 to neladas de co -
caína por mês. O di nheiro des se in divíduo vem da mor -
te e do san gue de nossos fi lhos e da des graça da so cie-
dade. Esse su jeito pode pa gar R$1 mi lhão para o ad vo-
gado. E isso não é de clarado no Impos to de Ren da? Ele 
tem que ex plicar a ori gem do di nheiro. Re cebeu de
onde? De quem? Tem que dar re cibo; quem pa gou. O

cidadão que ga nha R$ 3 mil tem de se ex plicar, porque
o Leão o pega. O ci dadão de bem que ga nha R$2 mil,
R$5 mil ou R$10 mil tem de se ex plicar. Ago ra, e quem
recebe R$200 mil ou R$300 mil para de fender bandido
e o cri me or ganizado? É di nheiro do jogo do bi cho, do
pôquer, do in ferno. Esses não ex plicam? Eu não en ten-
do.

Depois, Sr. Presidente, que ro que V. Exª me as -
sessore e me diga que ca minho te nho de to mar  pois
sou no vato nes ta Casa – para ve rificar que me didas
podemos to mar. O ci dadão que ga nhar R$3 mil pode
ser cha mado pela Re ceita Fe deral por que co locou
um dado er rado. E o ci dadão que re cebe R$100 mil,
R$200 mil? E o su jeito que paga em dó lar? Como é
pago isso? O di nheiro é le gal? Há re cibo dis so? O
marginal tam bém co loca na sua de claração de ren da
que ele pa gou R$ 200 mil para o ad vogado? E o ad vo-
gado diz que re cebeu? Como fica isso? O povo quer
saber. A so ciedade bra sileira não agüen ta mais essa
situação. A so ciedade tem um sen timento de im po-
tência di ante da cren ça in finda de im punidade no
País. Um ban dido é pre so, mas bas ta con tratar um
bom ad vogado para de fendê-lo.

Sr. Pre sidente, pre cisamos to mar uma ati tude.
Por exem plo, como é pos sível um su jeito que foi Mi -
nistro de um Tri bunal Su perior tor nar-se ad vogado
depois de se apo sentar e tra balhar ape nas em ca sos
de “bron ca bra ba”? Esse fato ocor re por que ele é me -
lhor do que os ou tros ou por co nhecer to dos os ca mi-
nhos da Jus tiça? Pelo amor de Deus!

No meu Esta do, exis tem al guns mo numentos in vi-
síveis – não po demos vê-los, mas eles exis tem –: o mo -
numento de Antá rio Fi lho, bru talmente as sassinado
pelo cri me or ganizado – nin guém sabe quem foi –; os
monumentos de Ma ria Nil ce e de Mar celo De nadai.

Agora, no lu gar onde o san gue do Dr. Ale xandre
jorrou, há uma marca enor me, Sr. Pre sidente. É como
se, em fren te à aca demia onde ele se en contrava com 
seus ami gos, existisse um mo numento in visível de
um ma gistrado jo vem, meu ami go, co rajoso, des temi-
do. Era um utó pico so nhador da li berdade do povo do
meu Esta do do cri me or ganizado. O exér cito dos ho -
mens de bem so fre uma baixa tre menda nes te País
com a mor te do Dr. Ale xandre.

Sr. Pre sidente, o pai des se ma gistrado, um ad -
vogado do Rio de Ja neiro, ao en cerrar a sua fala, di -
ante do cor po de seu fi lho, dis se: “Des peço-me do
meu ído lo e vos de ixo o meu he rói”.

Até que dia vi veremos de he róis nes te País?
Quem será o pró ximo? O Go vernador do meu Esta -
do? O Se cretário de Se gurança? A De putada Iriny
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Lopes? Quem será o pró ximo? Eu? O Esta do foi
convocado a bri gar em praça pú blica. Da qui a pou -
co eles vão me tralhar a fren te do Pa lácio do Pla nal-
to e, sem ne nhum medo, jo garão bom bas ca seiras
aqui den tro. Já es tamos vi vendo um Esta do de ex -
ceção.

Sei que os aman tes dos di reitos hu manos – nós
também o so mos, mas com o en tendimento que os
desumanos de vem ter di reitos – cer tamente não ace i-
tarão o de bate de que es tamos vi vendo um Esta do de 
exceção e que precisamos de uma le gislação es pecí-
fica para os pró ximos cin co anos. Já fiz esta su gestão
e a re itero da tri buna ao Pre sidente da Re pública e ao
Ministro da Jus tiça para que se ins tale, de forma per -
manente, uma força-tarefa no Mi nistério da Jus tiça,
para que tra balhem di uturnamente os ho mens co rajo-
sos de com bate, os ho mens do Mi nistério Pú blico, da
Receita Fe deral, da Po lícia Fe deral, do Ban co Cen-
tral, numa ver dadeira for ça-tarefa, no sentido de me-
xer com a ma lha do crime nes te País, e que en contre
respaldo no Par lamento, tra zendo para den tro os ho -
mens de bem do Ju diciário, os ho mens de bem das
inteligências po liciais que têm co nhecimento do cri -
me, pois se tra ta de um cri me na cional co metido pelo
crime or ganizado.

Sr. Pre sidente, en cerro a mi nha fala des pedin-
do-me do meu ami go, que, mais do que con siderá-lo
herói, eu já o ti nha como ídolo tam bém pela sua ten ra
idade e pela co ragem e ou sadia com que de fendeu a
população do Esta do do Espí rito San to. Encerro a mi -
nha fala na es perança de que con cretizemos algo,
que fa çamos algo de efe tivo.

Recebi a con firmação do Pre sidente da Câ mara
dos De putados, De putado João Pa ulo, de que hoje
votaria em ca ráter ur gente ur gentíssimo a nova Lei do 
Narcotráfico, que muda a ló gica das pe nas. Morre o
famigerado art. 12, que tão-so mente dá cin co anos e
dois ter ços da pena para quem co mete atro cidades
com o di nheiro do trá fico e lhes con fere uma pena de
vinte anos, con denando ain da por for mação de qua -
drilha, o que acu mula qua renta anos, e a par tir daí os
agravantes vi rão.

Vejo com bons olhos e es pero que a Câ mara
dos De putados, de uma for ma mais ur gente, dê essa 
resposta à so ciedade bra sileira. O povo se can sou
de tan ta Co missão; o povo se can sou de tan to gru po
de es tudo; o povo se can sou de tan to pa cote; o povo
se can sou de tan ta fi losofia, de tan ta po esia e de tan-
ta men tira. Ago ra que ro olhar nos olhos dos fa cíno-

ras, dos pús tulas, dos in decentes, dos in conseqüen-
tes do meu Esta do. Nós não va mos nos ca lar. Nós,
os ho mens de bem, va mos con tinuar com a ca beça
erguida, va mos lu tar para li bertar o Esta do do Espí ri-
to San to, ain da que o pre ço dis so seja o san gue de
todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dência lem bra às Srªs e aos Srs. Se nadores que
amanhã, às 10 ho ras, será re alizada ses são es peci-
al, des tinada à en trega do di ploma Ber ta Lutz, nes te
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  Os Srs.
Senadores Ro mero Jucá, Val mir Ama ral e Le onel Pa -
van en viaram dis cursos à Mesa para se rem pu blica-
dos, na for ma do dis posto no art. 203 do Re gimento
Interno.

S. Exªs se rão atendidos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre si-
dente, Srªs e Srs. Se nadores, na se qüência de nos sas
apreciações acer ca do ir retocável de sempenho do Mi -
nistério da Edu cação, no de correr dos man datos do
Presidente Fer nando Hen rique Car doso, cum pre-nos,
desta fe ita, des tacar os pon tos fun damentais da po lítica
desenvolvida para o en sino su perior, hoje ma ior e me -
lhor, tal como re gistra mais um dos vo lumes da sé rie
Política e Re sultados – 1995-2000, em boa hora man -
dada edi tar pelo Mi nistro Pa ulo Re nato Sou za.

Todos sa bemos que, a par tir de 1995, fo ram
identificados os ma iores problemas da área, com pre-
endendo as suas mo destas di mensões, mu ito aquém
das ne cessidades do País; o pro cesso bu rocrático e
cartorial de cre denciamento de no vas instituições,
que ini biu a com petitividade e ge rou ga nhos in devi-
dos para em presários do se tor; a falta de con dizente
sistema de ava liação da gra duação; a sé rie de ou tras
distorções instaladas no sis tema; e a ine ficaz utiliza-
ção dos re cursos pú blicos.

A fir me atu ação do Mi nistério fe lizmente re ver-
teu esse qua dro. No pe ríodo con siderado, o in gresso
no en sino su perior as cendeu mais, em ter mos ab so-
lutos, do que nos qua torze anos an teriores, à vis ta do
incremento de um mi lhão de ma trículas.

Assim, em 2001, con távamos com mais de três
milhões de alu nos, nesse ní vel, apontando para um
acréscimo de 82% em re lação a 1994. Nes se ano, a
nossa re gião e o Cen tro-Oeste cres ceram 121% e
134%, res pectivamente, em nú mero de ma trículas,
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também em re lação a 1994. O Sul apre sentou 97%; o
Nordeste, 74%; e o Su deste, 71% de cres cimento.

Reconhece o Mi nistério, con tudo, que o País deve
empenhar-se no au mento da taxa de es colarização no
nível su perior, a fim de me lhorar a sua po sição, quan do
comparada com a das na ções vi zinhas da América La ti-
na, uma vez que não mais de 10% de nos sa po pulação,
com ida de en tre 20 e 24 anos, fre qüentam es tabeleci-
mentos de en sino su perior, per centual in dicativo de
uma das me nores ta xas do mundo.

Por isso mes mo, a po lítica ado tada pelo Mi nisté-
rio pro curou ga rantir que a ex pansão do en sino su pe-
rior ob servasse a meta da qua lificação e da cor reção
de dis torções his tóricas, com ênfase à da qua lidade
do se tor pri vado de en sino. Estabelecendo mé todos,
reafirmou o princípio de que a edu cação sem pre será
um bem pú blico, de be nefícios co letivos.

Desse modo, no cam po da qua lificação do cor -
po do cente, 63 mil pro fessores fo ram in corporados às 
instituições de en sino su perior, que pas sou a con tar
com cer ca de 205 mil fun ções do centes. É im portante
acentuar que a par cela de pro fessores com mes trado
cresceu de 24% para 32% e a de dou tores de 15%
para 22%.

Devemos re gistrar, ain da, a im plantação do sis -
tema na cional de ava liação de cursos de gra duação,
supervisionado pelo Mi nistério.

Credenciamentos de ins tituições de en sino e re -
conhecimento de cur sos fo ram vin culados à ve rifica-
ção de qua lidade, de terminando o cres cimento do pa -
drão dos ser viços edu cacionais.

Merece-nos re ferência, ainda, o fato de que a
maior de manda de en sino su perior pode ser ava liada
pelos pe di dos de au torização de no vos cursos. Nos
últimos cin co anos, o Mi nistério apro vou mais de mil
novos cursos, de um to tal de cer ca de cin co mil so lici-
tações. Apesar do de ferimento de me nos de 18% dos
requerimentos, mes mo as sim fo ram acres centadas
cerca de cem mil va gas ao sis tema.

Adicione-se que, de acor do com o Cen so 2001 
do Ensi no Su perior, o País tem 67 ins tituições fe de-
rais, sendo 39 uni versidades, que exi gem, para a
sua ma nutenção, o equi valente a 0,7% do Pro duto
Interno Bru to (PIB). Elas con tam com 45 mil pro fes-
sores e 503 mil es tudantes de gra duação. No pe río-
do de 1994 a 2001, o sis tema abriu 139 mil no vas
vagas, cor respondentes a um cres cimento de 38%

e a cer ca de me tade das ma trículas nas instituições
públicas.

Elas tam bém são responsáveis por mais de
50% das ma trículas na pós-gra duação, con tribuindo
para a qua lificação de alto ní vel, aí in cluídas a for ma-
ção de mes tres e dou tores para o en sino su perior pri -
vado. De cem mil alu nos de mes trado e dou torado,
83% es tão no sis tema pú blico de en sino su perior, res -
ponsável por dois ter ços dessas ma trículas e cen tro
irradiador de qua lidade da Edu cação.

Os re cursos fi nanceiros de mandados pe las uni-
versidades fe derais são pro venientes de fon tes or ça-
mentárias. Le vando-se em con ta o re passe to tal de
recursos de cus teio e con vênios, a dis ponibilidade do
sistema pas sou de 716 mi lhões de re ais, em 1995,
para 1 bi lhão, em 2001.

Graças a isso, tam bém a Co ordenação de Aper -
feiçoamento de Pes soal de Ní vel Su perior (CAPES),
do Mi nistério da Edu cação, tem me lhorado o sis tema
de apo io à re ferida pós-gra duação, de forma con tinu-
ada. A ex pansão de bol sas de es tudo con cedidas e a
racionalização dos dis pêndios fi nanceiros pas saram
a pri vilegiar a qua lidade, a efi ciência e as ne cessida-
des es tratégicas de for mação de re cursos hu manos
requeridos pelo País.

Em sín tese, con cluímos que, de pois de oito
anos, é cor reta a afir mativa de que o sis tema de edu -
cação su perior po derá cres cer con troladamente e
sem per da de qua lidade. As universidades já es tão
melhores do que em 1994; os pro fessores têm ma ior
preparo e são me lhor re munerados; e a in fra-estrutu-
ra aca dêmica, to talmente re formada, re cepciona ma i-
or nú mero de alu nos, dis põe de mais cur sos no turnos
e os tenta apre ciável ex pansão de fre qüência na
pós-graduação.

Era o que tí nhamos a di zer.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, vou men cionar um 
dado que me rece nos sa re flexão. Entre 1993 e 1999,
966 ci entistas de ixaram o Bra sil. Fo ram tra balhar no
exterior. A ma ioria sig nificativa mi grou para os Esta -
dos Uni dos ou Ca nadá. Isso sig nifica que, a cada ano
desse pe ríodo, 138 pes quisadores re solveram de ixar
o País. Em mé dia, sa íram 11 ou 12 por mês.

Quem che gou a tais nú meros foi o pro fessor Re -
inaldo Gu imarães, do Insti tuto de Me dicina So cial da
Universidade Esta dual do Rio de Ja neiro, que é tam -
bém pre sidente do Con selho Su perior da Faperj –
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Fundação de Ampa ro à Pes quisa do Esta do do Rio de 
Janeiro. O pesquisador en viou ques tionários a 2.769
líderes de grupos de pes quisa de to das as áre as do
conhecimento, so licitando in formações so bre o afas -
tamento de pes quisadores de seus res pectivos gru-
pos, o mo tivo da sa ída e o des tino to mado.

Os re sultados des sa pes quisa me recem nos sa
atenção, Sr. Pre sidente. Pode pa recer pe queno o nú -
mero de 966 ci entistas que de cidiram tra balhar no ex -
terior; mas, no mes mo pe ríodo, o Brasil for mou
18.180 dou tores. A ra zão para o aler ta é que es tamos
diante de uma ten dência. O pro fessor Re inaldo Gu i-
marães ava lia a si tuação da se guinte ma neira: “Nes -
sa ques tão, o Bra sil pode es tar pas sando de uma si tu-
ação de não-pro blema para tor nar-se um problema.”

É ver dade que nos sa re alidade não car rega
nas tin tas como a de ou tros pa íses, como Chi na,
Coréia e Cin gapura, nos qua is a mi gração de ci en-
tistas tem sido vis ta como um fato so cial pre ocupan-
te. Tais pa íses che garam ao pon to de lan çar progra-
mas de re patriamento, com oferta de in centivos
pessoais di ferenciados e de pe sados in vestimentos
em in fra-estrutura de pes quisa. Re centemente,
quem está pas sando por uma ver dadeira san gria de 
cérebros é a vi zinha Argen tina – e não é di fícil sa -
bermos por quê.

Eu acre dito, em particular, que não pre cisamos
acender a luz ama rela para tal as sunto, em bora con -
venha fi carmos aten tos para qual quer ace leração na
rota de sa ída de nos sos ci entistas. O Bra sil está em
muito me lhor si tuação do que os pa íses do Ter ceiro
Mundo. Di ferente, in clusive, de mu itos pa íses da
América La tina e da Áfri ca, que se quer pos suem pes -
quisa pró pria.

É pre ciso con siderar que o Bra sil dis põe de
um par que ci entífico apre ciável, aco plado a um am -
plo apa relho de formação de dou tores. A Índia e a
China, por exemplo, em bora te nham par ques de
pesquisa im portantes, ain da de pendem gran de-
mente dos dou torados no ex terior para for mar pes -
soal ca pacitado e ti tulado na área de ciên cia e tec -
nologia. Para se ter uma idéia da gran deza que di fe-
rencia nos sos pa íses, vou men cionar um dado. Em
1993 e 1994, ob tiveram dou torado nos Esta dos Uni -
dos 482 bra sileiros. Chineses fo ram 7.446 e in dia-
nos, 3.127. Com um agra vante: a ma ioria dos re-
cém-doutores for mados no ex terior não re tornam
ao seu país de ori gem. Mais da me tade dos dou to-

randos chi neses e in dianos de cidiram per manecer
nos Esta dos Uni dos, na dé cada de 90. 

O que acon tece com os ci entistas bra sileiros é se -
melhante ao que acon tece no Ca nadá. Os pes quisado-
res des se país mi gram para ou tros pa íses em bus ca de
melhores con dições de tra balho e de sa lário.

Nesse par ticular, faço bre ve co mentário. É com-
preensível que qualquer pes quisador sé rio e com pro-
metido com seu tra balho bus que, em la boratórios equi -
pados, bi bliotecas atu alizadas e sa lários jus tos, a me-
lhor for ma de de senvolver sua pes quisa. Não te nhamos
ilusões, Srªs e Srs. Se nadores: mu itas des cobertas de
ponta (des sas que são pu blicadas nos pe riódicos mais
prestigiosos, mais exi gentes, numa de ter minada es pe-
cialidade) não lo graram êxi to no Bra sil, não pu deram
ser fi nalizadas, não che garam ao aca bamento ide al –
simplesmente por que as condições de pes quisa eram
precárias: fal tou la boratório, fal tou equi pamento, fal tou
material. O cé rebro es tava lá; esse não fal tou. Mas os
cérebros são como as an dorinhas: so zinhos não fa zem
verão, não fa zem pes quisa. Pre cisam de re cursos e in -
vestimentos para sus tentarem a ma ravilhosa agi tação
dos seus ne urônios e pro duzirem co nhecimento, ciên-
cia e tec nologia.

Enquanto no Bra sil per demos terreno, ou tros
grupos de pes quisadores, em pa íses que le vam a
pesquisa a sé rio, es tão nas páginas das me lhores
revistas es pecializadas, exi bindo o re sultado de
trabalhos que po deríamos ter de senvolvido aqui,
fossem ou tras as condições de sa lário, de in vesti-
mento, de re cursos, de pla nejamento, de von tade
política.

Bem, Sr. Pre sidente, fe ito o co mentário, vol to à
argumentação da qual fui me des viando. Di zia que
nossos pes quisadores se as semelham aos ca naden-
ses, nos mo tivos para mi grarem para o ex terior. Só
que há uma di ferença no sal do mi gratório da ba lança.
O Ca nadá ga nha mais cé rebros do que o Bra sil. Há
cálculos que revelam a se guinte pro porção, para o
ano de 2000: dos 51 mil pes quisadores ativos no
País, 2.145 eram es trangeiros, ori undos prin cipal-
mente de pa íses da Amé rica La tina, em es pecial da
Argentina e do Peru. É mu ito pou co!

Há quem veja na eva são de cé rebros um pre juí-
zo emi nentemente fi nanceiro. O pro fessor Re inaldo
Guimarães, pes quisador res ponsável pelo le vanta-
mento an teriormente di vulgado, es tima que o êxo do
dos 966 pes quisadores mi grados te nha ca usado ao
Brasil um rom bo – ou um rou bo, me lhor di zendo – es -
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timado em 100 mi lhões de dó lares. O cálculo é fe ito
da se guinte ma neira. As agências de fo mento es ti-
mam, para cada dou tor for mado, um custo di reto de
20 mil dó lares. So mando-se os cus tos in diretos, aí
computados sa lários de pro fessores en volvidos, cus -
teio e in fra-estrutura de pes quisa, chega-se a um to tal
de 100 mil dó lares por cé rebro.

É cla ro que ne nhum bra sileiro, por pou co xe nó-
fobo que seja, gos taria de ver os re cursos de seu país
transferidos as sim, de gra ça, para ou tro, ain da mais
se esse ou tro é rico, po deroso, e pode des pender
quanto pre cisar na for mação de seus re cursos hu ma-
nos. Além do mais, leva-se tem po para for mar um
pesquisador. Se ima ginarmos o longo ca minho a per -
correr, des de o mo mento em que um es tudante en tra
pela pri meira vez num la boratório, apren de a li dar
com pi petas, lâ minas e re agentes, co meça a ope rar
centrífugas e mi croscópios, até o es tágio em que a
instituição for madora o de clara pron to para se guir
com os pró prios pés, au tônomo para cri ar pro jetos de
pesquisa, de senvolvê-los, ori entar ini ciantes, cons ti-
tuir seu pró prio grupo de pes quisa – é mu ito tem po,
Sr. Pre sidente! Para o Bra sil, que tan to tem a fa zer, o
tempo é tão pre cioso quan to re cursos em dó lar.

Por isso tudo, a mi gração de cé rebros deve ser
acompanhada com aten ção. Re conheço que a pre-
sença de pes quisadores bra sileiros no ex terior é até
desejável. A ciência está cada vez mais in ternalizada.
As em presas têm de ope rar glo balmente. O co nheci-
mento deve, afi nal, ser cons tantemente are jado e oxi -
genado. Mas não será bom para o Bra sil che gar ao
extremo de pa íses como a Índia, que per de mi lhares
de dou tores para os Esta dos Uni dos, ou como El Sal -
vador, que fa tura mais re cebendo as re messas de
seus emi grados do que no vo lume de suas ex porta-
ções.

Te mos, en tão, de ter cla ro o se guinte. Se que -
remos nos sos pesquisadores tra balhando aqui, te -
mos de cons truir as con dições ade quadas para
que vol tem os que que rem vol tar, e para que aqui
fiquem os que não pre tendem mi grar. Ofer ta de
emprego e con di ções sa tisfatórias de de senvolver
boas pes quisas é tudo o que de seja um re-
cém-doutorado. Nos sas uni versidades têm de re -
estruturar a car reira aca dêmica com base no mé ri-
to e na ti tulação, e nos sos go vernos têm de pa rar
com essa brin cadeira de ex tinguir va gas de do cen-
tes. Se exis tem va gas, por que não con tratar pes -
soal ca pacitado para ocu pá-las? Fi cam as uni ver-
sidades fe derais, por exem plo, contra tando pro fes-

sores a tí tulo de vi sitantes, por pra zo de terminado,
quando há dou tores re cém-titulados do idos para
começar a trabalhar!

Se não qui sermos se guir fi nanciando a for ma-
ção de par te da co munidade aca dêmica e ci entífica
dos pa íses ri cos, de vemos to mar ati tudes fir mes na
direção de man ter nossos pesquisadores no mer cado
de tra balho na cional. Afi nal, fo ram os contribuintes
brasileiros que aju daram a for mar nos sos mes tres e
doutores. É do tra balho e do suor de bra sileiros que
sai o di nheiro gas to na for mação de nos sos ci entistas.
É jus to, por tanto, que se jam os brasileiros – e não os
cidadãos dos pa íses ri cos do pri meiro mun do – os be -
neficiários das des cobertas e da pro dução in telectual
de nos sos pesquisadores.

Era o que ti nha a di zer.
Muito obri gado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -

sidente, Srªs e Srs. Se nadores, a ele ição do en tão
candidato e hoje Go vernador Luiz Hen rique, em ou tu-
bro do ano pas sado, foi um dos fa tos mais aus picio-
sos de quan tos po deriam acon tecer em San ta Ca tari-
na. A pro posta de go verno apre sentada du rante a
campanha, que agora se con solida no de talhamento
de al guns projetos e já na exe cução de ou tros, permi-
tia vis lumbrar qual se ria a mar ca da atu al ad ministra-
ção, ba lizada nos prin cípios de des centralização, mu -
nicipalização, ado ção de tec nologias mo dernas de
gestão, ges tão de mocrática e in tegração das ações
setoriais.

Essas, ba sicamente, são as fer ramentas de que 
dispõe o Go verno Luiz Hen rique para o aten dimento
da co munidade ca tarinense, com pri oridade nas
ações de de senvolvimento so cial, re gionalização do
desenvolvimento e mo dernização do Esta do.

Com ape nas três me ses de go verno, Sr. Pre si-
dente, per cebo que o Go vernador Luiz Hen rique, com
base na sua ex periência e na sua cre dibilidade, já co -
meça a pôr em prá tica tudo aqui lo que anun ciara em
sua cam panha; e fico gra tificado por ter o meu par ti-
do, o PSDB, na con dição de in tegrante da Co ligação
“Por Toda San ta Ca tarina” e, por in termédio do Insti tu-
to Te otônio Vi lela, ter par ticipado da ela boração do
programa de go verno, jun tamente com a Fun dação
Ulysses Gu imarães, do PMDB.

Trata-se de um do cumento que re flete os prin cí-
pios pro gramáticos da Co ligação, a ex periência dos
então can didatos, bem as sim a aná lise acu rada dos
problemas da co munidade ca tarinense e das pos sí-
veis so luções. Por tanto, nada ali é gra tuito. A des cen-
tralização, por exem plo – uma das ca racterísticas de

04878 Qu inta-feira  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Mar ço de 2003MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL496 MARÇO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



gestão do atu al Go verno –, re flete ex periências
bem-sucedidas de ad ministração pú blica, com ên fase
para a atu ação de Luiz Hen rique à fren te da Pre feitura
de Jo inville.

Recorro, a pro pósito, a oportuno co mentário
do jor nal O Glo bo, em sua edi ção de qua tro de fe-
vereiro:

Luiz Hen rique acha que deve a ex cep-
cional vo tação que teve em Jo inville, 77%
do to tal de vo tos vá lidos numa ele ição dis-
putadíssima, a al guns programas que im ple-
mentou e à for ma de go vernar que ado tou e 
está ago ra es tendendo ao Esta do. Di vidiu o
poder com ad ministrações lo cais, sub prefei-
turas que (...) cha maram a po pulação para
discutir as prioridades lo cais e vo tar a alo ca-
ção de re cursos.

E con tinua o pe riódico:

Agora, como Go vernador, uma de
suas pri meiras me didas foi cri ar ad minis-
trações semi-au tônomas para as 29 re-
giões de San ta Ca tarina, um es tado ma ior
do que Por tugal. Assim, o que in teressa ao 
oeste, na fron teira com a Argen tina, de ve-
rá ser de cidido lá mes mo, e não em Floria-
nópolis, no li toral.

Luiz Hen rique, por tanto, con forme se ob serva,
começa a pra ticar no Esta do o mo delo de ges tão des -
centralizada que deu cer to em Jo inville. Com a im-
plantação des se mo delo de ges tão, as de cisões são
tomadas no es calão mais ade quado, “am pliando as
possibilidades de par ticipação po pular e au mentando
a efi ciência e eficácia da má quina ad ministrativa do
Estado”, con forme ano ta a pro posta de go verno.

O do cumento re gistra tam bém, como ca racte-
rística de ges tão, a mu nicipalização, que se ma nifesta
“pelo apo io do Esta do aos mu nicípios, por meio de
ações que vi abilizam a execução de obras lo cais”. “No
processo de mu nicipalização – acres centa o do cu-
mento –, o Esta do pas sa a con centrar as ati vidades
de pla nejamento e de de finição de po líticas, in duzin-
do o de senvolvimento por meio da trans ferência das
ações exe cutivas para os mu ni cípios.”

As pro postas de Luiz Hen rique não vão fi car no
papel, Sr. Pre sidente. O pro cesso de mu nicipalização,
por exem plo, já pode ser ob servado no se tor de en si-
no fun damental. Ape sar de o novo Go verno ter as su-
mido re centemente, o Esta do já fir mou con vênio com
a Pre feitura de Zor téa, dias atrás, e pre vê, para os

próximos dias, a ce lebração de no vos con vênios, com
mais 15 mu nicípios, ob jetivando a trans ferência de re -
cursos e de res ponsabilidades.

A ado ção de tecnologias mo dernas de ges tão é
outro me canismo com que se pre tende dar mais efi -
ciência à má quina ad ministrativa, pro piciando ma ior
transparência e vi abilizando a efe tiva par ticipação da
sociedade.As mo dernas tec nologias, além de fa cilita-
rem a pres tação de ser viços aos ci dadãos, au men-
tam a efi ciência des ses ser viços e re duzem os cus tos
administrativos.

Juntamente com as no vas tecnologias, a gestão
democrática pro move uma efe tiva in teração en tre Go -
verno e so ciedade. O que se pre tende fa zer, em úl ti-
ma aná lise, é uma “ver dadeira re volução po lítica, par-
ticipativa e de mocrática na ad ministração pú blica ca -
tarinense.”

Para que isso ocor ra, Srªs e Srs. Se nadores, é
necessário in tegrar as ações se toriais, para que os
órgãos go vernamentais tra balhem de for ma co orde-
nada. Afinal, a go ver nabilidade não de pende so mente
do Go verno, mas do tra balho con junto das ins titui-
ções como de saguadouro das ex pectativas da co mu-
nidade.

Em re lação às pri oridades, já anun ciadas, do
Governo Luiz Hen rique, cabe res saltar, no que res pe-
ita ao de senvolvimento so cial, o com promisso ma ior,
que é a in clusão so cial, acom panhada de me lhoria na 
qualidade de vida da po pulação. Esse, aliás, de veria
ser o ob jetivo bá sico de qual quer Go verno, em qual -
quer tem po e lu gar.

Outra pri oridade diz res peito à re gionalização
do de senvolvimento, de for ma a cor rigir a con centra-
ção po pulacional na re gião li torânea, a re duzir os
desníveis de de senvolvimento en tre as di versas re-
giões e a dis tribuir de for ma mais equâ nime a ren da
estadual.

Finalmente, Srªs e Srs. Se nadores, a mo derni-
zação do Esta do se im põe pela bus ca da efi ciência,
pela agi lização dos ser viços e das de cisões e pela
transparência dos atos go vernamentais, re querida
pela so ciedade.

Não vou abor dar as propostas se toriais, para
não me alon gar neste pro nunciamento. Entre tanto,
gostaria de ci tar al gumas, de forma a dar uma pá lida
idéia do que po dem es perar os ca tarinenses. No ca pí-
tulo do De senvolvimento Eco nômico, por exem plo,
pretende-se re alizar o Di agnóstico Eco nômico do
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Estado, ob jetivando a for mulação das po líticas pú bli-
cas para o se tor; apo iar o de senvolvimento mu nicipal,
por in termédio das Agên cias Re gionais de De senvol-
vimento; ga rantir qua lificação per manente da
mão-de-obra; for mar um fun do para o fi nanciamento
da mi cro e da pe quena em presa, com uti lização das
estruturas do Fa desc, do Ba desc, do BRDE e das
Agências Re gionais de De senvolvimento; in centivar a 
competitividade e a ex pansão das em presas e a im -
plantação de no vos em preendimentos nas áre as de -
primidas; apoiar o de senvolvimento tec nológico, vi-
sando à pro dução e à ex portação de itens com alto
valor agre gado; di recionar in vestimentos para a re ati-
vação e mo dernização de se tores que hoje en frentam
problemas de com petitividade; vi abilizar obras de in -
fra-estrutura de for ma a po tencializar as opor tunida-
des de ex pansão da atividade eco nômica.

Na área so cial, para ci tar so mente mais al gu-
mas pro postas, o Go verno Luiz Hen rique vai pro curar
desenvolver pro gramas de ca pacitação ou re adapta-
ção de de sempregados, ob jetivando sua  re coloca-
ção; vai, tam bém, instituir um se guro so cial às fa míli-
as ca rentes, para ga rantir as sistência ao in gresso no
mercado de tra balho; vai efe tivar um am plo pacto
para es tabelecer uma rede de in clusão e pro teção so -
cial, com a par ticipação de or ganizações go verna-
mentais e não– go vernamentais, sindicatos, em pre-
sas, mo vimentos so ciais e co munidades; além disso,
dará apo io téc nico e fi nanceiro aos mu nicípios para
atendimento à fa mília, à cri ança, ao ado lescente e
aos gru pos mais vul neráveis, in cluindo os ido sos e as
pessoas por tadoras de de ficiências.

Aliás, o Go vernador Luiz Hen rique, há me nos
de um mês, su geriu ao Pre sidente Luiz Iná cio Lula da
Silva, a criação de um fun do de in vestimentos na área 
social, com par cela dos de sembolsos de pa gamento
da dí vida dos Esta dos. Esse fun do, cuja cri ação já
tem o apo io de ou tros go vernadores, como Ro berto
Requião e Zeca do PT, car rearia no vos in vestimentos
nos se tores de sa neamento, pa vimentação de es tra-
das, cons trução de cre ches, es colas, hos pitais e ins -
talações de se gurança pú blica.

O Go verno Luiz Hen rique, Srªs e Srs. Se nado-
res, mar ca o iní cio de uma ad ministração que, em
consonância com os prin cípios da Co ligação “Por
Toda San ta Ca tarina”, será vol tada para o de senvolvi-
mento em be nefício do povo. Ao cum primentar o Go -
vernador pelo iní cio de go verno, já re velador de sua
elevada com petência e de sua pro bidade, que ro tam -

bém pa rabenizar a so ciedade ca tarinense, au guran-
do-lhe qua tro anos de mu itas re alizações e de mu ito
progresso.

Muito obri gado.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  Nada mais
havendo a tra tar, a Pre sidência vai en cerrar os tra ba-
lhos, lem brando às Srªs e aos Srs. Se nadores que
amanhã, com parecerá ao ple nário do Se nado, às 14
horas e 30 mi nutos, o Sr. Antô nio Pa locci, Mi nistro de
Estado da Fa zenda, para pres tar es clarecimentos so -
bre a re forma tri butária.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma)  Está en -
cerrada a ses são.

(Levanta-se a ses são às 19 ho ras e 40 
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

25-3-2003
terça-feira

09:30 - Ses são So lene em ho menagem aos 81
anos da Se mana de Arte Mo derna e da For mação do
Partido Co munista, à convite do Pre sidente da Câ ma-
ra dos De putados, De putado João Pa ulo Cu nha

Plenário Ulysses Gu imarães, Câ mara dos De-
putados

10:30 - Ex-Go vernador Dan te de Oli veira, acom -
panhado da De putada Fe deral Tel ma de Oli veira

Presidência do Se nado Fe deral
11:00 - De putado Co ronel Alves/PL-AP
Presidência do Se nado Fe deral
12:00 - De putado Babá, acom panhado de Re-

presentantes da “Co missão de Con taminados da Fu -
nasa”

Presidência do Se nado Fe deral
12:30 - De putado Nel son Pro ença/ PPS - RS 
Presidência do Se nado Fe deral
Ordem do Dia
Plenário do Se nado Fe deral

26-3-2003
quarta-feira

12:30 - Mi nistro José Vi egas Fi lho, Mi nistro da
Defesa

Presidência do Se nado Fe deral
15:30 - Ordem do Dia
Plenário do Se nado Fe deral.
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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 Ramal Suplentes Ramal 

Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 

PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
Flávio Arns PR 2402 3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho RR 2041 

PTB 1 
Geraldo Mesquita Júnior (PSB) AC 1078 1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 

PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 19.03.2003) 

Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  
Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 
Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 
Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 

 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(29 titulares e 29 suplentes) 
 

Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. (vago) 
Renan Calheiros 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. (vago) 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 
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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. (vago) 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Renan Calheiros 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 
(vago) 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Péres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos de 
19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 25/03/2003 



    L:\com 5.doc  26/03/03 11:42  

 
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) 
Eurípedes Camargo 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 24/03/2003 
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

 
PFL 

Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

 
 
 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 
1998, aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 

 
COMPOSIÇÃO 

 
1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 

Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

Notas: 
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. 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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VOL.27 Nº 05 
 

ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 
AELTON FREITAS 
 

Discursa sobre a PEC nº 2, de 2002 de autoria do Senador Ricardo Santos. 364 
 
ALBERTO SILVA 
 

Apóia o discurso do Senador Paulo Octávio, com relação à construção de 
presídios em Brasília. Aparte ao Senador Paulo Octávio. 115 

 
Discurso em defesa da construção de uma Refinaria da Petrobrás no Estado do 

Piauí. 334 
 
ALMEIDA LIMA 
 

Manifesta posição contrária a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 1995. 368 
 
Faz uma ressalva quanto à redação da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, 

de 1995. 371 
 
ALOIZIO MERCADANTE  
 

Rebate as críticas do Senador Antero Paes de Barros sobre comentário feito a 
respeito da matéria publicada nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo sobre o 
transporte de animal doméstico em veículo oficial da Presidência. 101 

 
Discursa sobre a atuação do Governo Lula na Reforma da Previdência e 

Tributária. 101 
 
Discursa sobre a necessidade de um planejamento estratégico para o 

desenvolvimento do Estado Brasileiro. 104 
 
Defende em seu discurso a Reforma Tributária e da Previdência, a recuperação do 

salário mínimo e projetos que visam o desenvolvimento e investimento de infra-estrutura no 
País. 107 

 
Discurso sobre a visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à fábrica da 

Volkswagen, que comemora 50 anos de sua instalação no Brasil. 405 
 
Discurso em defesa do planejamento estratégico, plano plurianual e projetos 

estruturais de desenvolvimento para o País. 407 
 
Destaca as contribuições que a Senadora Patrícia Saboya Gomes deu em sua 

trajetória política como Deputada Estadual. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 443 
 
AMIR LANDO 
 

Elogia a atuação do Governo nos debates sobre a Reforma da Previdência. Aparte 
ao Senador Aloizio Mercadante. 104 

 
Discurso de indignação em relação à Guerra no Iraque. 112 
 
Elogia o Presidente Lula em relação à defesa da diplomacia como o melhor 

instrumento para resolver os grandes conflitos mundiais em detrimento à guerra. 114 
 
Discursa sobre a demissão de dez mil servidores no Estado de Rondônia. 231 
 
Discursa sobre a necessidade de se repensar a questão da Reforma Agrária no 

Brasil. Aparte ao Senador Romero Jucá. 239 
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ANA JÚLIA CAREPA 
 

Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro pronunciamento 
no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 440 

 
Apresenta matéria publicada no jornal O Liberal, assinada por Nelson Pontes 

Simas, engenheiro mestrando da Companhia Docas do Pará, que descreve a situação da 
Companhia Docas e apresenta a discussão atual sobre a estadualização. 478 
 
ANTERO PAES DE BARROS 
 

Requerimento Nº 146, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2° da 
Constituição Federal, combinado com art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, que, a Mesa solicite a seguinte informação por escrito, ao Ministério-chefe da Casa 
Civil: Quais as providências que foram adotadas pelo Governo em relação ao uso de veículo 
oficial, de uso exclusivo da Presidência da República, para o transporte de animal doméstico 
para a residência oficial da Granja do Torto, onde se realizava a terceira Reunião Ministerial 
do atual Governo, publicada na capa do jornal O Globo. 069 

 
Discursa sobre a matéria publicada nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo 

sobre o transporte de animal doméstico em veículo oficial de uso exclusivo da Presidência 
da República. 097 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
 

Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya pelo seu primeiro mandato. Aparte a 
senadora Patrícia Saboya Gomes. 440 
 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 76, de 2003, que modifica o art. 41-A da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que “estabelece normas para as eleições”. 255 

 
Fala sobre a necessidade de se implantar no Nordeste uma política diferenciada de 

desenvolvimento. Aparte ao Senador César Borges. 397 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. 434 
 
Requerimento Nº 173, de 2003, que requer a Vossa Excelência, com base no art. 

50, § 2º da Constituição Federal e nos termos dos arts. 215, I, a e 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja solicitado, do Ministério de Estado de Saúde, Sr. Humberto Costa, 
os devidos esclarecimento sobre a interpretação e os procedimentos adotados pela nova 
Administração daquele Ministério quanto às transferências para o setor saúde, de acordo 
com o que define a Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 445 

 
Comunica que à “Jornada de Lutas dos Estudantes da Une e Ubes”, realizará no 

próximo dia 27 de março uma Caminhada pela Paz em todas as capitais do País. 474 
 
ARTHUR VIRGÍLIO 
 

Informa que a Bancada do PSDB, PFL e PDT votarão juntas a proposta de 
Emenda Constitucional do Senador José Serra, que dispõe a regulamentar o art. 192 da 
Constituição Federal. 227 

 
Comunica sobre a necessidade de uma maior vigilância no campo por parte do 

Governo em virtude dos aumentos de ocupação de terras pelo MST. 227 
 
Critica o Governo Lula, em relação ao Programa Fome Zero, à política econômica e 

a falta de capacidade gerencial. 227 
 
Elogia a atuação do Ministro da Economia, Palocci e critica a atuação do Ministro 

do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Aparte ao Senador Romero Jucá. 240 
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Pede ao Senado Federal e ao Governo um combate mais efetivo em relação ao 

crime organizado. 253 
 
Apresenta condolências à família do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 

assassinado em Vitória, ES. 253 
 
Requerimento Nº 147, de 2003, que requer, nos termos regimentais, e de acordo 

com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pela morte do Juiz Alexandre Martins 
de Castro Filho, de Vitória, ES, assassinado hoje pala manhã, naquela capital. 254 

 
Requerimento Nº 153, de 2003, que requer nos termos do art. 216, I, do Regimento 

Interno do Senado Federal, que, por meio de intermédio da Casa Civil da Presidência da 
república, sejam solicitadas ao Ministro da Saúde esclarecimento sobre os procedimentos 
adotados pela Coordenação Nacional de Aids, em vigor a partir deste ano, com regras que 
vêm impedindo o normal repasse de verbas às Secretarias de Saúde dos Estados, com 
prejuízos para os pacientes portadores do HIV, que deixam de receber medicamentos e 
assistência médica. 341 

 
Requerimento Nº 161, de 2003, que requer, nos termos do art. 397, I, do 

Regimento Interno, com base no que estabelece o artigo 50 da Constituição Federal, a 
convocação do Exmº Sr. Ministro da Saúde para prestar esclarecimentos e participar de 
debate, no plenário do Senado Federal, acerca dos Planos de Saúde existentes no País. 357 

 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu discurso. Aparte ao Senador Marco 

Maciel. 433 
 
Comenta sobre a primeira CPI instalada pela Senadora Patrícia Saboya Gomes em 

sua primeira Legislatura. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 436 
 
Requerimento Nº 174, de 2003, que requer que a Mesa encaminhe ao Ministro-

Chefe da Casa Civil da Presidência da República, pedido de informações ao Ministro 
Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, com esclarecimentos sobre a 
veiculação da campanha publicitária sobre o programa governamental denominado Fome 
Zero, assinalando se há custos e, em caso positivo, discriminar eventuais custos para essa 
campanha publicitária. 448 
 
AUGUSTO BOTELHO 
 

Apóia o Senador Mozarildo Cavalcanti em seu discurso sobre o interesse 
estrangeiro em internacionalizar a Amazônia. Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. 261 
 
CÉSAR BORGES 
 

Pede maiores investimentos no Nordeste para um melhor desenvolvimento da 
região. 390 

 
Pede a apreciação da matéria que trata do Projeto de Recuperação da Lavoura 

Cacaueira, junto ao Ministério da Fazenda. 467 
 
DELCIDIO AMARAL 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 79 de 2003, que dispõe sobre os direitos dos pacientes 
em serviços de saúde. 344 

 
Discurso sobre o planejamento do Plano Plurianual (PPA), que visa reduzir as 

disparidades sociais e regionais, elevar a capacidade produtiva de forma a exportar mais e 
satisfazer as necessidades básicas dos excluídos e dos trabalhadores. 480 

 
Discurso em defesa da ampliação do setor elétrico, com a inserção da 

termoeletricidade a gás natural no Brasil. 486 
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Solicita ao Senado que as Comissões de Assuntos Econômicos e Infra-Estrutura 
promovam, em conjunto, um seminário sobre oportunidades de investimentos estruturantes 
na elaboração do Plano Plurianual 2004-2007. 488 
 
DEMÓSTENES TORRES 
 

Apóia o Senador Paulo Octávio nas suas colocações a respeito da reportagem 
publicada na revista Veja sobre o Ministro Miguel Rossetto. Aparte ao Senador Paulo 
Octávio. 330 

 
Discursa sobre a degradação das nascentes do Rio Araguaia e solicita ao Senado, 

através da Comissão de Assuntos Sociais, um diagnóstico preciso das erosões do Araguaia. 330 
 
EDISON LOBÃO 
 

Proposta de Emenda à Constituição Nº 7, de 2003, que altera a redação da alínea 
b e acrescenta alínea c ao inciso XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 177 
da Constituição Federal. 421 
 
EDUARDO AZEREDO 
 

Parabeniza o Senador César Borges pelo seu discurso em defesa de maiores 
investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. 396 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno e seu primeiro 

pronunciamento no Senado Federal. Aparte ao Senador Marco Maciel. 431 
 
Cumprimenta a Senadora Patrícia Saboya Gomes em seu primeiro mandato como 

Senadora. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 438 
 
Comunica sobre pesquisa da ONU que revela que o Brasil ocupa hoje uma das 

principais posições no ranking de liderança em governo eletrônico (e-gov). 472 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Discurso em defesa da retomada das obras na ferrovia Norte-Sul. 338 
 
Parecer Nº 155, de 2003, da Comissão Diretora, que apresenta redação do 

vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 34, de 2002 (nº 943, de 1999, na Casa de origem), que proíbe inversão de ordem dos 
nomes constantes na Lista Única de Transporte do Sistema Nacional de Transplantes, se 
houver leito disponível em qualquer unidade hospitalar acessível. 411 

 
Parabeniza a Senadora pelo seu discurso de apresentação. Aparte à Senadora 

Patrícia Saboya Gomes. 436 
 
EDUARDO SUPLICY 
 

Apóia o Senador Tião Viana em seu discurso sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 
34, de 2002. 374 

 
Informa que como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional irá ouvir os Embaixadores dos Estados Unidos e do Reino Unido, para ambos 
explicarem o conflito do Oriente Médio do ponto de vista de seus respectivos governos. 385 

 
Informa a presença do Ministro José Graziano da Silva nos debates sobre o 

Programa Fome Zero. Aparte ao Senador César Borges. 395 
 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado Federal. Aparte 

ao Senador Marco Maciel. 429 
 
Cumprimenta a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu discurso sobre os 

desafios que o Governo Lula enfrentará. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 438 
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Comunica sobre o requerimento de informação dirigido ao Ministro da Fazenda 

sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, exercício de 2002, por parte do 
Estado de Minas Gerais. 466 

 
Cumprimenta o Senador Renan Calheiros pela homenagem ao escritor Graciliano 

Ramos. Aparte ao Senador Renan Calheiros. 478 
 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Comentários a respeito da proposta de Reforma Previdenciária. 222 
 
Comunica sobre matéria publicada na revista Carta Capital, reportagem intitulada 

“A Dança das Cercas”, que refere-se ao uso de laranjas na compra de terras na cidade de 
Luziânia, no Estado de Goiás. 468 
 
FERNANDO BEZERRA 
 

Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu discurso em defesa de um sistema 
político mais equilibrado, mais cooperativo e mais harmônico. Aparte ao Senador Marco 
Maciel. 430 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu discurso no Senado 

Federal Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 441 
 
Requerimento Nº 175, de 2003, que requer nos termos dos artigos 218, 219 e 221, 

do Regimento Interno, as seguintes homenagens pelo falecimento de Adauto Ferreira da 
Rocha. 450 

 
Comunica o desaparecimento do Sr. Adauto Ferreira da Rocha, 88 anos de idade, 

precursor da agroindústria no Estado do Rio Grande do Norte. 450 
 
FLÁVIO ARNS 
 

Parecer Nº 151, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 758, de 2002(nº1.802 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão a SESAL – Comunicação e Informática Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cambé, Estado do Paraná. 218 

 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado. Aparte ao 

Senador Marco Maciel. 434 
 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Parecer Nº 149, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 718, de 2002 (nº1.879 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Fundação Seridó Central para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte. 214 

 
Fala sobre a importância de uma política de desenvolvimento para a Região 

Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. 396 
 
Discurso em defesa da manutenção do Proágua, programa que leva água as 

populações rurais do Nordeste mas que está ameaçado, pois não há recursos de 
contrapartida para fazer face ao financiamento do Banco Mundial. 451 
 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro discurso no qual 
destaca sua trajetória política como Deputada Estadual. Aparte à Senadora Patrícia Saboya 
Gomes. 441 
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GERSON CAMATA 
 

Requerimento Nº 165, de 2003, que requer, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal que seja consignado Voto de Pesar a Sua Excelência Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho, titular da 5º Vara de Execuções Penais, devido ao seu 
brutal assassinato ocorrido ontem (24/03/2003) em Vila Velha/ES. 358 
 
HÉLIO COSTA 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 87, de 2003, que cria o instituto do Juiz Anônimo e dá 
outras providências. 420 

 
Protesta contra o assassinato de dois Juízes Federais pelo crime organizado. 473 
 
Comunica o encaminhamento de Projeto de Lei que cria o instituto do Juiz 

Anônimo. 473 
 
HERÁCLITO FORTES 
 

Parabeniza o discurso do Senador Mão Santa sobre o Turismo no Estado do 
Piauí. Aparte ao Senador Mão Santa. 109 

 
Parabeniza o Senador Alberto Silva pelo discurso em defesa da construção de 

uma Refinaria da Petrobrás no Estado do Piauí. Aparte ao Senador Alberto Silva. 336 
 
Protesta contra a construção de presídio federal no Estado do Piauí e pela 

possível transferência do narcotraficante Fernandinho Beira Mar para o Estado. 472 
 
IDELI SALVATTI 
 

Comunica que o pedido de instalação da CPI para investigar a evasão ilegal de 
dólares por meio das contas CC-5 e da agência Nova Iorque do Banestado conta com 34 
assinaturas. 339 

 
Explica que o motivo do adiamento da votação da PEC nº 2, de 2002, é porque 

existe a possibilidade de estender os recursos não somente à educação infantil e sim ao 
ensino médio. 362 

 
Diz que a Bancada do PT será favorável à emenda constitucional nº 2, de 2002. 365 
 
Discurso pela aprovação do Parecer nº 20, de 2003, que sugere à Comissão de 

Educação a elaboração de estudos visando à criação da Universidade Federal do Oeste 
Catarinense – Ufoeste. 380 

 
Discurso sobre a questão do preço do gás que o Brasil compra da Bolívia. Aparte 

ao Senador Delcídio Amaral. 486 
 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Discurso sobre a necessidade de um melhor tratamento aos idosos brasileiros, 
tanto no âmbito social como no jurídico, reconhecendo em cada idoso um cidadão na 
plenitude dos seus direitos. 223 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pela sua presença no Senado 

Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 444 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 77, de 2003, que acrescenta dispositivo à Lei nº 
4.119, de 27 de agosto de 1962, tornando obrigatória à presença de Psicólogo Hospitalar 
nos serviços de saúde públicos e privados. 322 
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Parecer Nº 156, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2002 (PL nº 4.649, de 1998, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sisnama. 451 
 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 

Solicita que a Presidência venha agendar a inclusão em Ordem do Dia da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 40/99, na qual extingue o instituto dos terrenos de marinha, 
cujo primeiro subscrito foi o Senador Paulo Hartung. 072 

 
Pede ao Governo Federal um combate mais efetivo ao crime organizado no Estado 

do Espírito Santo em virtude do assassinato do Juiz da Vara de Execuções Penais, 
Alexandre Martins de Castro Filho. 337 

 
Requerimento Nº 164, de 2003, que requer, o registro em ATA de voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Doutor Alexandre Martins de Castro Filho, ocorrido no dia de 
ontem, 24 de março, em Vila Velha/ES, bem como de apresentação de votos de condolência 
à família, residente na Rua José Alves, 301, Goiabeiras – Vitória-ES, CEP 29075-080. 358 

 
Requerimento Nº 166, de 2003, que requer, com fundamento no art. 336, “II” do 

Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 
2001, cujo parecer favorável foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em sua reunião de 19 do corrente. 359 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes por fazer parte desta Casa 

(Senado Federal). Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 442 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 

Comenta a má utilização das riquezas Amazônicas. Aparte ao Senador Sibá 
Machado. 086 

 
Manifesta a sua indignação em relação à guerra. Aparte à Senadora Serys 

Slhessarenko. 092 
 
Discursa sobre a necessidade de recuperação da rodovia BR-156, estrada federal 

que liga Macapá ao Oiapoque. 093 
 
JOÃO RIBEIRO 
 

Parabeniza o Senador Demóstenes Torres pelo seu discurso sobre a poluição do 
Rio Araguaia e comenta a criação da hidrovia Araguaia/Tocantins. Aparte ao Senador 
Demóstenes Torres. 332 

 
Requerimento Nº 151, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie  encaminhe, no estrito termo do 
prazo constitucional, documentos que comprovem, ou não, se o Estado de Minas Gerais 
cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2002. 340 

 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. 432 
 
JONAS PINHEIRO 
 

Parecer Nº 148, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 635, de 2002 (nº1.640 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Clube FM Arenápolis Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arenápolis, Estado de Mato 
Grosso. 212 
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JORGE BORNHAUSEN 
 

Parecer Nº 150, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 754, de 2002 (nº1.732 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Canoinhas Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 216 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado. Aparte ao 

Senador Marco Maciel. 428 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Manifesta sua posição contrária ao requerimento que adia a votação da PEC nº 2, 
de 2002. 363 

 
Discurso em defesa de incentivos fiscais para a Região Nordestina. Aparte ao 

Senador César Borges. 394 
 
Saúda o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. 427 
 
Discurso de apoio a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro mandato 

como Senadora Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 442 
 
Lamenta o falecimento do Sr. Adauto Ferreira da Rocha, precursor da 

agroindústria no Estado do Rio Grande do Norte. 450 
 
JOSÉ JORGE 
 

Defende maior discussão a respeito da PEC nº 2, de 2002. 363 
 
JOSÉ SARNEY 
 

Requerimento Nº 167, de 2003, que requer, nos termos do art. 258, do Regimento 
Interno, tenham tramitação em conjunto os seguintes projetos: Projeto de Lei do Senado nº 
66, de 2003 e Câmara nº 92, de 2001. 359 

 
Parecer de Nº 154, de 2003, da Comissão Direta apresenta a redação final do 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 1999 (nº 1.641, de 1999, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o controle do uso da talidomida. 384 
 
LEONEL PAVAN 
 

Critica o programa Fome Zero do Governo Lula cobrando mais agilidade e 
transparência em sua implementação. 315 

 
Elogia o discurso do Senador Demóstenes Torres e demonstra sua preocupação 

com os recursos hídricos nacionais. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. 332 
 
Encaminha pelo PSDB foto favorável à matéria do Parecer nº 20, de 2003. 380 
 
Discurso de elogio à administração do Governador de Santa Catarina, Luiz 

Henrique. 496 
 
LÚCIA VÂNIA 
 

Requerimento Nº 154, de 2003, que requer nos termos do art. 50, da Constituição 
Federal, combinado com os art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam 
solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, esclarecimentos sobre 
convênios a ABRAPIA – Associação Brasileira Multi-profissional de Proteção à Infância e 
Adolescência que presta serviço do Disque-Denúncia contra o abuso sexual de crianças e 
adolescentes. 341 
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Elogia a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo que fez em sua trajetória política. 
Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 441 

 
Comunica sobre a entrega, pelo Sebrae, do Prêmio Mário Covas para o Prefeito 

Empreendedor, ano-base de 2002 ao Prefeito Haroldo Naves, do PSDB, que foi escolhido 
como Prefeito Empreendedor da Região Centro-Oeste. 468 

 
MAGNO MALTA 

 
Discurso de indignação pelo assassinato do Juiz Alexandre ocorrido no Estado do 

Espírito Santo e pede ao Presidente da República e ao Ministro da Justiça, para que se 
instale, de forma permanente, uma força tarefa no Ministério da Justiça, no sentido de mexer 
com a malha do crime no País. 489 
 
MÃO SANTA 
 

Elogia o discurso do Senador Valdir Raupp em defesa da recuperação das 
estradas nacionais com recursos da CIDE. Aparte ao Senador Valdir Raupp. 100 

 
Elogia o Senador Aloizio Mercadante e o Governo Lula. Aparte ao Senador Aloizio 

Mercadante. 106 
 
Propõe a votação de teto e subteto salarial para equilibrar a folha de pagamento 

no Setor Público. Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. 106 
 
Agradece ao Ministro do Turismo, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto pelo 

empenho em ampliar o turismo no Estado do Piauí. 108 
 
Enaltece o Estado do Piauí e seus companheiros de política e tece elogios ao 

Senador Heráclito Fortes pelo que fez pelo Estado do Piauí. 110 
 
Convida o companheiro Paulo Octávio e esposa para ir ao Piauí. 112 
 
Elogia o discurso do Senador Amir Lando sobre a Guerra no Iraque. Aparte ao 

Senador Amir Lando. 113 
 
Comenta sobre discurso do Senador Amir Lando em relação ao decreto que 

causou a demissão de dez mil servidores no Estado de Rondônia. Aparte ao Senador Amir 
Lando. 232 

 
Discurso de apoio ao Governo Lula no combate as desigualdades sociais no País. 314 
 
Discursa sobre o Programa Sopa da Mão, criado por ele no Estado do Piauí. 

Aparte ao Senador Leonel Pavan. 318 
 
Apóia o discurso do Senador Alberto Silva em defesa da instalação no Estado do 

Piauí de uma Refinaria da Petrobrás. Aparte ao Senador Alberto Silva. 336 
 
Discurso de elogio a Sudene, órgão que fez muito pelo Nordeste. Aparte ao 

Senador Aloizio Mercadante. 406 
 
Parabeniza o Senador Delcídio Amaral pelo seu discurso em defesa da ampliação 

do setor elétrico no País. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 486 
 
Elogia o Senador Romeu Tuma pelo seu trabalho em pró da segurança no País. 

Aparte ao Senador Magno Malta. 490 
 
MARCO MACIEL 
 

Discurso em defesa de políticas regionais para um melhor desenvolvimento 
nacional. Aparte ao Senador César Borges. 396 
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Discurso de elogio ao Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. 426 
 
Discurso em defesa de um sistema político mais equilibrado, mais cooperativo e 

mais harmônico. 428 
 
Discurso em defesa das mudanças no âmbito institucional do País. 432 
 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro pronunciamento 

no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 444 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Parecer Nº 146, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 606, de 2002(nº1.560 de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio do Cruzeiro FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 208 

 
Parecer Nº 147, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 609, de 2002(nº1.640 de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que outorga permissão à Vitória Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas 
Gerais. 210 

 
Discurso em defesa da soberania do País, bem como, uma maior atenção por 

parte do Governo nas fronteiras, especialmente na região Amazônica. 259 
 
Manifesta posição contrária a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 1995, 

que aumenta o número de membros do Tribunal de Contas dos Estados recém-criados. 368 
 
Requerimento Nº 170, de 2003, que requer, nos termos do art. 287 do Regimento 

Interno, a votação, em globo, do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado Federal nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, naquela Casa), de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que dispõe sobre o controle do uso da talidomida. 372 

 
Requerimento Nº 171, de 2003, que requer , nos termos do art. 321 do Regimento 

Interno, a dispensa de publicação do Parecer, para imediata discussão e votação da redação 
final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 
1999(nº 1.641/99, naquela Casa), de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o 
controle do uso da talidomida. 384 

 
Discurso em defesa da PEC, que propõe trazer para a competência privativa do 

Senado Federal a apreciação de atos administrativos do Poder Executivo que impliquem a 
prática de confisco de terras dos Estados. 385 

 
Explica os benefícios da aprovação da Emenda Constitucional de sua autoria. 387 
 
Requerimento Nº 176, de 2003, que requer nos termos do art. 315, combinado 

com o inciso III do art.  279 do Regimento Interno, o adiantamento da votação do PEC nº 38, 
de 1999, a fim de ser feita na sessão de 7 de maio de 2003. 458 
 
NEY SUASSUNA 
 

Parabeniza o discurso do Senador César Borges em defesa de maiores 
investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. 391 
 
OLIVIR GABARDO 
 

Parecer Nº 145, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 544, de 2002 (nº 1.616/2002,na Câmara dos Deputados), que aprova a ato 
que outorga concessão à Fundação Educativa, Cultural e Filantrópica Maria Efigênia Ferreira 
Campos, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Assis 
Chateaubriand, Estado do Paraná. 203 
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OSMAR DIAS 
 

Solicita explicações sobre o adiamento da votação da PEC nº 2, de 2002, emenda 
que propõe a ampliação dos recursos do salário-educação e do Fundef. 361 

 
Agradece ao Líder do PT, Senador Tião Viana, por retirar o requerimento, 

permitindo a votação da matéria (PEC nº 2, 2002). 365 
 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Parabeniza o Senador Marco Maciel pela sua conduta política. Aparte ao Senador 
Marco Maciel. 429 

 
Discurso no qual destaca sua trajetória política como Deputada Estadual. 434 
 
Discurso sobre os desafios que o Governo Lula terá para garantir melhor 

qualidade de vida para todos os cidadãos (programa do Governo Federal “Fome Zero”). 437 
 
Discursa em homenagem ao Ex-Senador Plínio Saboya, seu avô. 439 

 
PAULO OCTÁVIO 
 

Presta sua homenagem ao Senador Mão Santa pelo pronunciamento e ao Povo 
do Piauí, que ajudaram a construir o sonho de JK, Brasília. Aparte ao Senador Mão Santa. 112 

 
Demonstra preocupação em relação a possível construção de um Presídio Federal 

em Brasília. 114 
 
Convida os Senadores Alberto Silva e Mão Santa para as comemorações do 

aniversário de Brasília. 115 
 
Propõe um pedido de convocação ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel 

Rossetto, para que venha prestar os devidos esclarecimentos a respeito da entrevista à 
revista Veja. Aparte ao Senador Romero Jucá. 237 

 
Apresenta a Proposta de Emenda à Constituição – PEC – com o objetivo de 

instituir no Brasil um tributo nacional unificado, que está sendo intitulado de “Imposto 
Cidadão”. 257 

 
Comunica a constituição, no Senado, da Frente Parlamentar do Centro-Oeste, 

formada por 12 Senadores e 41 Deputados, com o objetivo de defender os interesses da 
Região Centro-Oeste. 326 

 
Defende a construção de Presídios Federais desde que sejam afastados das 

grandes cidades. 328 
 
Enaltece as qualidades de Brasília e de todo Centro-Oeste. 328 
 
Comenta sobre a reportagem publicada na revista Veja referente ao Ministro do 

Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. 328 
 
Demonstra preocupação em relação a como a Reforma Agrária será conduzida no 

Brasil. 330 
 
Requerimento Nº 158, de 2003, que requer a Vossa Excelência, nos termos do art. 

199 do Regimento Interno, a realização de Sessão Especial, no dia 22 de abril do corrente 
ano, para homenagear a cidade de Brasília, pela passagem do seu 43º (quadragésimo-
terceiro) aniversário. 356 
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PAULO PAIM 
 

Projeto de Lei do Senado Nº 80, de 2003, que altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, que dispõe sobre o benefício de prestação continuada da Assistência 
Social aos idosos e aos portadores de deficiência carentes. 345 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 81, de 2003, que dispõe sobre a profissão de Técnico 

de Operação em Processamento, Utilidades e Transferência de Estocagem em plantas de 
extração e refino de petróleo, petroquímica e química. 347 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 82, de 2003, que modifica o artigo 193 da 

Consolidação das Leis do Trabalho e acrescenta o parágrafo 3º, concedendo adicional de 
periculosidade aos carteiros. 348 

 
Projeto de Lei Senado Nº 83, de 2003, que modifica a redação do inciso XIV do 

art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 
23 de dezembro de 1992, e pelo art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que 
dispõe sobre a isenção do imposto de renda das pessoas físicas acometidas pelas moléstias 
que específica. 349 

 
Projeto de Lei do Senado, Nº 84 de 2003, que altera o inciso I, do art. 2º da Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, que “institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá 
outras providências”. 352 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 85, de 2003, que altera o art. 3º da Consolidação das 

Leis do Trabalho, proibindo o uso do polígrafo pelo empregador. 354 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 86, de 2003, que altera o § 5º do art. 164 da 

Consolidação das Leis do Trabalho para determinado a eleição das Leis do Trabalho para 
determinar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Cipa pelos seus membros. 355 

 
Requerimento Nº 160, de 2003, que requer, com fundamento no disposto nos arts. 

160 e 199 do Regimento Interno da Casa, e em estrita observância ao Ato da Mesa do 
Senado Federal nº 1, de 1997, que a destinação da Hora do Expediente da Sessão do dia 7 
de abril do corrente para homenagear a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela 
consecução da Campanha da Fraternidade 2003, cujo tema é “Fraternidade e Pessoas 
Idosas: Vida, dignidade e esperança”. 357 
 
PEDRO SIMON 
 

Ressalta a importância da ampliação de projetos de preservação da Amazônia. 
Aparte ao Senador Sibá Machado. 087 

 
Informa sobre a estréia de uma nova série televisiva produzida pela Rede Brasil 

Sul de Comunicação – RBS TV, sobre os grandes eventos históricos que marcaram a vida 
dos gaúchos. 118 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes pelo seu primeiro pronunciamento 

no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 443 
 
RAMEZ TEBET 
 

Demonstra seu desconforto em relação ao possível envio do Traficante 
Fernandinho Beira-Mar para presídio no Estado de Mato Grosso do Sul. 231 

 
Parabeniza o Senador Romero Jucá pela abordagem da entrevista publicada na 

revista Veja sobre o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Aparte ao 
Senador Romero Jucá. 237 
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REGINALDO DUARTE 
 

Discursa sobre as comemorações dos 159 anos de nascimento do Padre Cícero 
Romão Batista, “Padim Ciço”. 095 

 
Parabeniza a Senadora Patrícia Saboya Gomes por ter exercido com muita 

dignidade e respeito o cargo de Deputada Estadual, no Estado do Ceará. Aparte à Senadora 
Patrícia Saboya Gomes. 439 
 
RENAN CALHEIROS 
 

Informa sobre a morte do advogado Aurélio Viana da Cunha. 390 
 
Expressa em nome do PMDB, satisfação com a presença da Senadora Patrícia 

Saboya Gomes no Senado Federal. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 443 
 
Discurso em homenagem aos cinqüenta anos de falecimento do escritor Graciliano 

Ramos, morto em 20 de março de 1953. 476 
 
ROBERTO SATURNINO 
 

Discurso em defesa de uma Reforma Agrária justa e eficiente. 252 
 
Parabeniza o discurso do Senador Aloizio Mercadante em defesa de um melhor 

planejamento estratégico para o desenvolvimento do País. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. 408 

 
Discurso contra a Guerra no Iraque. 423 
 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. 430 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 

Discurso em defesa de maiores investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador 
César Borges. 393 

 
Parabeniza o Senador Delcídio Amaral pelo seu discurso sobre o Plano Plurianual. 

Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 485 
 
ROMERO JUCÁ 
 

Destaca a importância do projeto de venda de terrenos de marinha. 072 
 
Cobra do Governo Federal a manutenção da palavra quanto à implementação dos 

avanços votados e aprovados no final do ano passado, de ampliação da base de pagamento 
do Simples e da reabertura do Refis. 073 

 
Registro das atividades referentes ao quarto trimestre de 2002 do Tribunal de 

Contas da União – TCU. 117 
 
Faz duras críticas ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, sobre 

matéria publicada na revista Veja. 234 
 
Requerimento Nº 148, de 2003, que requer, nos termos do art. 397, inciso I, do 

Regimento Interno do Senado Federal, o comparecimento do Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Senhor Miguel Soldatelli Rossetto, perante o Plenário do Senado Federal, para 
prestar, pessoalmente, informações sobre suas declarações à Revista Veja, Edição nº 1.795, 
de 6 de março de 2003, sob o título “Este Sistema é Feudal”, bem como sobre os recentes 
episódios de invasão de terras e de sedes de Superintendências Regionais do Incra em 
vários pontos do País por integrantes do Movimento dos Sem Terra – MST. 255 
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Requerimento Nº 149, de 2003, que requer nos termos do artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministério da Integração Nacional, 
para esclarecimento sobre a afirmativa do Senhor Ministro Ciro Gomes, publicada pelo O 
Globo, de que, “a Sudene será” novamente findada “dentro de 60 dias, em outras bases. Já 
a Sudam, que nem o nome vai conservar, só ressuscita depois que todos os seus créditos, a 
maioria suspeitas, forem liquidados”. 340 

 
Tece breves considerações sobre “A reforma da Educação Profissional”, 

conduzida pelo Ministro Paulo Renato Souza. 402 
 
Requerimento Nº 172, de 2003, que requer nos termos do art. 216 do Regimento 

Interno do Senado Federal, informações ao Ministério da Saúde, para esclarecimento sobre 
a afirmativa publicada pela Folha de São Paulo, a respeito do pagamento efetuado à Fence, 
empresa contratada para serviço de contra-espionagem, no valor de R$ 56 mil, neste ano de 
2003. 445 

 
Parecer Nº 157, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 

Lei da Câmara Nº 93, de 2002, que dispõe sobre o acesso público aos dados de 
informações existentes nos órgãos e entidades  integrantes do Sisnama. 455 

 
Destaca os pontos fundamentais da política desenvolvida para o ensino superior 

no Governo do Ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. 493 
 
ROMEU TUMA 
 

Discursa sobre a construção de Presídios Federais no País. Aparte ao Senador 
Paulo Octávio. 327 

 
Parecer Nº 152, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

apresentando a redação final da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2002, que 
altera o § 5º do art. 212 da Constituição Federal. 367 

 
Parecer Nº 153, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

que  apresenta a redação, para o segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
51, de 1995, quer altera o inciso III do art. 235 da Constituição Federal. 370 

 
Cumprimenta o Senador Marco Maciel pelo seu retorno ao Senado Federal. 

Aparte ao Senador Marco Maciel. 427 
 
Parecer Nº 158, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, que dispõe sobre a aprovação do nome do Sr. George Ney de Souza Fernandes 
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com 11 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros presentes. 458 

 
Parecer Nº 159, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional, que dispõe sobre a aprovação do nome do Sr. Antonino Lisboa Mena Gonçalves 
na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional com 11 votos favoráveis e 
nenhum voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros presentes. 460 

 
Parecer Nº 160, de 200-CRE, sobre a indicação do nome do Sr. Kywal de 

Oliveira que obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
com 11 votos favoráveis e nenhum voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Membros 
presentes. 462 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 

Requerimento Nº 152, de 2003, que requer nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 215, inciso I, alínea a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, que ouvida a Mesa Diretora, sejam encaminhados os seguintes 
questionamentos ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. 
Guido Mantega. 341 
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Projeto de Lei do Senado Nº 78, de 2003, que altera a Lei nº 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre isenção do Imposto sobre os Produtos Industrializados 
(IPI) na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte 
escolar, e dá outras providências, para permitir ao portador de deficiência exercer atividade 
remunerada com o veículo. 342 

 
Requerimento Nº 163, de 2003, que requer, nos termos do art. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Aplauso aos alunos 
pesquisadores Alex Panato e Marcelo Barcelos, e ao professor Ricardo Reis, do Instituto de 
Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em face do prêmio de melhor 
trabalho conceitual no Date 2003 (Design Automation and Test in Europe Conference), um 
dos mais importes eventos de microeletrônica em todo mundo, realizado na Alemanha. 358 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Discursa sobre a necessidade de recuperação das estradas no Estado do Mato 
Grosso. 089 

 
Solicita a derrubada do veto ao projeto que baixou o valor do ICMS da energia no 

Estado do Mato Grosso. 089 
 
Faz a leitura de um artigo escrito por Said Barbosa Dib, professor de História, em 

que ele faz uma análise sobre a Guerra no Iraque. 089 
 
Reafirma a necessidade de proteção da Amazônia da cobiça internacional. 092 
 
Requerimento Nº 155, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. 
Secretário Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate á Fome, para que este 
providencie e encaminhe, no estrito termo do prazo constitucional de 30 dias, as seguintes 
informações(com o maior detalhamento possível). 341 

 
Requerimento Nº 156, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda, para que este providencie e encaminhe, no estrito termo do 
prazo constitucional de 30 dias, as seguintes informações (com o maior detalhamento 
possível). 341 

 
Requerimento Nº 157, de 2003, que solicita nos termos do art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que seja o presente requerimento encaminhado a Excelentíssima Sra. 
Ministra de Estado do Meio Ambiente, para que este providencie e encaminhe, no estrito 
termo do prazo constitucional de 30 dias, as seguintes informação. 342 
 
SIBÁ MACHADO 
 

Faz um breve comentário a respeito das preocupações sobre as reivindicações 
das associações de sindicatos e representantes das pequenas e microempresas do Brasil. 085 

 
Apresenta algumas considerações sobre os modelos de desenvolvimento da 

Amazônia. 085 
 
Requerimento Nº 162, de 2003, que requer, nos termos do art. 397, inciso I, do 

Regimento Interno, que seja convocado por este plenário o Ministro Miguel Soldatelli 
Rossetto para prestar informações sobre o trabalho que pretende e que, também, já vem 
desenvolvendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 358 
 
 
 
 



 16 

TASSO JEREISSATI 
 

Parabeniza o discurso do Senador César Borges em defesa de maiores 
investimentos no Nordeste. Aparte ao Senador César Borges. 393 

 
Parabeniza o Senador Marco Maciel pelo seu pronunciamento. Aparte ao Senador 

Marco Maciel. 429 
 
Elogia a trajetória política da Senadora Patrícia Saboya Gomes. Aparte à 

Senadora Patrícia Saboya Gomes. 437 
 
TIÃO VIANA 

 
Defende o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, bem como o 

Governo Lula. Aparte ao Senador Romero Jucá. 238 
 
Requerimento Nº 168, de 2003, que requer, nos termos regimentais, o adiamento 

da votação da PEC nº 2, de 2002, constante do item I da Pauta, a fim de que seja feita na 
Sessão de 27 de março. 361 

 
Explica que a matéria da PEC nº 2, de 2002, emenda que propõe a ampliação dos 

recursos do salário-educação e do Fundef, entra em votação na próxima terça-feira a pedido 
do Ministério da Educação. 361 

 
Requerimento Nº 169, de 2003, que requer, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, 

do requerimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 168, de 2003. 364 
 
Manifesta posição favorável à matéria, Projeto de Lei do Senado nº 195, de 1999 

(nº 1.641/99), de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o controle do uso da 
talidomida. 372 

 
Discursa sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2002, que proíbe inversão de 

ordem dos nomes constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de 
Transplantes, se houver leito disponível em qualquer unidade hospitalar acessível. 374 

 
Dá as boas vindas a Senadora Patrícia Saboya Gomes em sua primeira 

movimentação política no Parlamento. Aparte à Senadora Patrícia Saboya Gomes. 440 
 
Expressa contentamento com a ida do Sr. Embaixador Antonino Mena Lisboa 

Gonçalves para a Bolívia. 460 
 

Requerimento Nº 177, de 2003, que requer, nos termos do inciso III do art. 279 do 
Regimento Interno, o adiantamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 66/2000, 
constante do item 11 da Pauta, a fim de que seja na Sessão do dia 7 de maio vindouro. 465 

 
Requerimento Nº 178, de 2003, que requer, nos termos do inciso I do art. 279 do 

Regimento Interno, o adiantamento da discussão do Projeto de Lei do Senado nº 31/99, que 
Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Leiloeiro Público Oficiais, dispõem 
sobre regulamentação da profissão de Leiloeiro Público Oficial e dá outras providências, 
constante do item 15 da Pauta, a fim de que seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre a constitucionalidade e juridicidade da matéria. 465 

 
Requerimento Nº 179, de 2003, que requer, nos termos do art. 315, combinado 

com o inciso III do art. 279 do Regimento Interno, o adiantamento da votação do Projeto de 
Resolução nº 5, de 2001, a fim de ser feita na sessão de 7 maio. 466 
 
VALDIR RAUPP 
 

Fala sobre o Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam). Aparte ao Senador Sibá 
Machado. 088 

 
Solicita a alteração da Medida Provisória que estabeleceu de 50% para os atuais 

80% a área que cada pequeno produtor teria que preservar de floresta no Estado de 



 17 

Rondônia. Aparte ao Senador Sibá Machado. 088 
 
Solicita as autoridades do Estado de Rondônia e a Polícia Civil à elucidação do 

assassinato de um Vereador na cidade de Cerejeiras. 099 
 
Pede a recuperação das estradas no Estado de Rondônia através de recursos 

oriundos da Cide. 099 
 
Solicita o restabelecimento do Fórum Permanente da Microempresa de Pequeno 

Porte, consagrado na Lei nº 9.841, sancionada em 1999. 226 
 
Parabeniza o Senador Amir Lando, pela sua luta travada em defesa dos 

servidores do Estado de Rondônia. Aparte ao Senador Amir Lando. 233 
 
Discurso de apoio a PEC de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti. Aparte ao 

Senador Mozarildo Cavalcanti. 387 
 
Discurso em defesa de uma Reforma Agrária que não se limite à desapropriação e 

à distribuição de terra, mas também a melhoria dos assentamentos já existentes. 398 
 
VALMIR AMARAL 
 

Requerimento Nº 159, de 2003, que requer, nos termos do art. 160 do Regimento 
Interno, que o tempo reservado aos oradores da Hora do Expediente da Sessão Deliberativa 
Ordinária do dia 22 de abril de 2003, seja destinada à comemoração do aniversário de 
Brasília. 356 

 
Solicita ao Governo Federal uma ação permanente do Ministério da Saúde no 

controle da hepatite por vírus tipo A, principalmente nas áreas mais carentes do País. 400 
 
Discurso sobre a ida de 966 cientistas para o exterior entre os anos de 1993 e 

1999. 494 
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