
























Ata da 156ª Sessão Deliberativa Ordinária
em  9 de novembro de1999

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo
Edu ar do Su plicy, Ma u ro Mi ran da e Ge ral do Cân di do

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias – 
Amir Lan do – Anto nio Car los Ma ga lhães – Anto nio
Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta vo la –
Bel lo Par ga – Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio –
Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar -
do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Ernan des Amo rim – 
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta – 
Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le -
na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba -
lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jor ge
Bor nha u sen – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Ro ber to Arru da – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio
Co e lho – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes –
Lu zia To le do – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran -
da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor 

Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har -
tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Ro nal do Cu nha Lima – Re nan Ca lhe -
i ros – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro meu Tuma – Sér gio Ma cha do – Te o to -
nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 71 Srs.
Se na do res.

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

So bre a mesa Expe di en te que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir Andra de.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MEN SA GENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 250, DE 1999

(Nº 123/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Assis, es ta do de São
Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 27 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda. para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Assis, es ta do de São
Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.092, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções o ato cons tan te do De -
cre to de 27 de agos to de 1998, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda., para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de Assis Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1998 – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 203/MC, DE 31 DE
JULHO DE 1998. DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50830.001453/93, 
em que a Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda. so li ci ta re no va -
ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Assis,
Esta do de São Pa u lo ou tor ga da ori gi na ri a men te  à
So ci e da de Assis Stú dio Ltda., pela por ta ria MJNI nº
437-B, de 28 de de zem bro de 1961, au to ri za da a mu -
dar sua de no mi na ção so ci al para a atu al, pela Por ta -
ria nº 1.513, de 6 de no vem bro de 1981, re no va da nos 
ter mos do De cre to nº 89.821, de 20 de ju nho de 1984, 
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 22 sub se -
qüen te, por dez anos, a apar tir de 1º de maio de 1984, 
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre -
to de 10 de maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de 1972 
e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983 que
a re gu la men tou que con si de ram como de fe ri dos os
pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma de vi da e
não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da
con ces são ou per mis são, sen do por isso ad mi ti do o
fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções mes mo quan do 
ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com  es tas ob ser va ções, lí ci to e se con clu ir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a  pen dên -
cia de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo não
de ter mi na ne ces sa ri a men te a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá  as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá  a par tir de 1º de maio de 1994.

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

Aten ci o sa men te – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 27 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Cul tu ra
de Assis Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da -
de de Assis, Esta do de São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50830.001453/93, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda., ou tor ga da pela Por ta ria
MJNI nº 437-B, de 28 de de zem bro de 1961, re no va -
da pelo De cre to nº 89.821, de 20 de ju nho de 1984,
cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre -
to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Assis Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
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re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 27 de agos to de 1998; 177ª da Inde -
pen dên cia e 110ª da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER JURÍDICO Nº 576/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50830.001453/93
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di -

o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter -
mo fi nal em 1º-5-94.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so -
ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda., con ces si o ná ria
do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as,
na ci da de de Assis, Esta do de São Pa u lo, re quer re -
no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con ces são,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de maio de 1994.

I – Os Fa tos

1. Me di an te Por ta ria MJNI nº 437-B de 28 de
de zem bro de 1961, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União de 29 sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à 
So ci e da de Assis Rá dio Stú dio Ltda., para exe cu tar,
na ci da de de Assis, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia de âm bi to lo cal.

2. Atra vés da Por ta ria nº 1.513 de 6 de no vem -
bro de 1981, pu bli ca da no DOU, de 23 sub se qüen te,
a en ti da de teve sua de no mi na ção so ci al al te ra da
para Rá dio Cul tu ra de Assis Ltda.

3. A ou tor ga em apre ço foi re no va da em duas
opor tu ni da des, sen do a pri me i ra pela Por ta ria nº
1.086 de 3-12-75, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da
União de 11-12-75 e a se gun da pelo De cre to nº
89.821 de 20-6-84; pu bli ca do no DOU de 22 sub se -
qüen te, já na con di ção de con ces si o ná ria, por ter ob -
ti do au men to de po tên cia da es ta ção.

4. Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo pe río -
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu
qual quer pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da,
con for me se ve ri fi ca na in for ma ção do Se tor Ju rí di co

do Ser vi ço de Fis ca li za ção des ta De le ga cia, cons tan -
te de fl. 125.

II – Do Mé ri to

5. O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções
ins ti tu í do pela Lei n 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço
de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o
Ser vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (Art. 33 § 3º), pe río dos
es ses man ti dos pela atu al cons ti tu i çaõ (Art. 223 § 5º).

6. De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7. A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre ço
foi re no va da au to ma ti ca men te até 1º de maio de 1974,
con for me de ter mi na do no in ci so III do art. 1º da Lei nº
5.785 de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo qual o pra zo
de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser con ta do a par tir da -
que la data, por pe río dos su ces si vos de 10 (dez) anos.

8. Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a da,
de ve rá ocor rer a par tir de 1º de maio de 1994, sen do
que os efe i tos Ju rí di cos da ou tor ga fo ram man ti dos
pelo pra zo re si du al, con for me dis pos to no De cre to de
10 de maio de 1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do dia
13 sub se qüen te.

9. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 8 de no -
vem bro de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fls. 01).

10. A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio
e di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a
se guin te cons ti tu i ção:

Co tis tas Co tas Va lor
 R$

Anto nio José de Ca mar co 980 980,00

Anna Amé lia Fer re i ra de Ca mar go 20 20,00

  To tal 1.000 1.000,00

Car gos No mes

Só cio – Ge ren te Anto nio José de Ca mar go

11. A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
33/38, 93/100 e in for ma ções do Se tor de Enge nha -
ria cons tan tes de fls. 57/60, 108/109 e 121.

12. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12
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e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

13. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 122/124.

14. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de maio de 1994, ten do em vis ta a ma nu ten ção do
pra zo da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
con si de ra ção do Sr. De le ga do DMC/SPO para pos te -
ri or re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za ção e Ou -
tor gas para pros se gui men to.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Se tor Ju rí di co, 15 de maio de 1997. – Nil ton

Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do.
SEJUR, 16 de maio de 1997. – Lydio Mal vez zi,

Che fe.
1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to

de Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 16 de maio de 1997. – Edu ar do Gra -

zi a no, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 251, DE 1999

(Nº 124/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de So ro ca ba, Esta do
de São Pa u lo.

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

cre to s/n, de 20 de agos to de 1998, que re no va por
dez anos, a  par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são da Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda. para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de So ro ca ba,
Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.100, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 20 de agos to de 1998, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, 
na ci da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 212/MC. DE 31 DE
JULHO DE 1998. DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50830.000573/93, 
em que a Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda., so li ci ta
re no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de So -
ro ca ba, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a -
men te à Rá dio Ti e tê Ltda., con for me Por ta ria MVOP
nº 1.025, de 7 de de zem bro de 1945, cuja de no mi na -
ção so ci al foi pos te ri or men te al te ra da para a atu al, re -
no va da nos ter mos do De cre to nº 89.372, de 8 de fe -
ve re i ro de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 9 sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de
maio de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man -
ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como
de fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na
for ma de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de 
vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do, por
isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta -
ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou -
tor gas.

3. Com es sas ob ser va ções, li ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato corr spon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

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

Res pe i to sa men te, Luis Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Emis -
so ra Van guar da Ltda., para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa -
u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da 
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do
em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50830.000573/93,

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33,

§ 3º , da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces -
são da Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda., ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 1.025, de 7 de de zem bro de
1945, re no va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe -
ve re i ro de 1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi
man ti do pelo De cre to de 10 de maio de 1991, para
ex plo rar, sem di re i to a ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda méi da, na ci da de de So ro -
ca ba, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre -
to, re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 20 de agos to de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER JURÍDICO Nº 80/96

Re fe rên cia:  Pro ces so nº 50830.000573/93
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di -

o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu
ter mo fi nal em 1º-5-94;

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

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rá dio Emis so ra Van guar da Ltda., con ces si -
o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das 
mé di as, na ci da de de So ro ca ba, Esta do de São
Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo de vi gên cia de
sua con ces são, cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de
maio de 1994.

I – Os fa tos

1. Me di an te Por ta ria nº 1025 MVOP de 7 de De -
zem ro de 1945, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
de 14 sub se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio 
Ti e tê Ltda., cuja de no mi na ção foi al te ra da para Rá -
dio Emis so ra Van quar da Ltda., para exu cu tar, na ci -
da de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em on das mé dia de âm bi to lo -
cal.

 2. A ou tor ga em apre ço foi re no va da em duas
opor tu ni da des, sen do a pri me i ra pela Por ta ria nº
1.154 de 17 de ou tu bro de 1974, pu bli ca da no Diá rio
Ofi ci al da União de 23 sub se qüen te e a se gun da
pelo De cre to nº 89.372 de 8-2-84, pu bli ca do no DOU
de 9-2-84, já na con di ção de con ces si o ná ria, por ter
ob ti do au men to de po tên cia da es ta ção.

3. Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo pe río do 
de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de não so freu qual quer 
pe na li da de, nem tam pou co foi ad ver ti da, con for me se
ve ri fi ca na in for ma ção do Se tor Ju rí di co da Se ção de
Fis ca li za ção des ta De le ga cia, cons tan te, de fl. 43.

Ain da de acor do com re fe ri da in for ma ção, en con -
tra-se em an da men to o pro ces so ad mi nis tra ti vo de apu -
ra ção de in fra ção nº 50830.000135/94, ins ta u ra do por
ter a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des no exer cí cio do
ser vi ço de ra di o di fu são, do qual é con ces si o ná ria.

II – Do mé ri to

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

5. De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º(sex to) e o 3º(ter ce i ro) mês an te -
ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.
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6. A ou tor ga ori gi ná ria da con ces são em apre ço
foi – eno va da au to ma ti ca men te até 1º de maio 1974,
con for me de ter mi na do no in ci so III do ar ti go 1º da Lei
nº 5.785 de 23 de ju nho de 1972, mo ti vo pelo qual o
pra zo de vi gên cia da ou tor ga pas sou a ser con ta do a
par tir da que la data, por pe río do su ces si vo de 10 (dez) 
anos.

7. Por con se guin te, a re no va ção aqui ple i te a da,
de ve rá ocor rer apar tir de 1º de maio de 1994, sen do
que os efe i tos ju rí di cos da ou tor ga fo ram man ti dos
pelo pra zo re si du al, con for me dis pos to no De cre to de
10 de maio de 1991, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do dia
13 sub se qüen te.

8. O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me, foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 11 de
maio de 1993, den tro, pois, do pra zo le gal (fl. 1).

9. A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a se -
guin te com po si ção.

QUADRO SOCIETÁRIO
Co tis tas Co tas Va lor R$

Sa lo mão Pav lovsky 70.450 70.450,00

Ma ria Appa re ci da Fer re i ra
Pav lovsky 25.910 25.910,00

Ce cí lia Fer re i ra Pav lovsky 3.640 3.640,00

  To tal 100.000 100.000,00

QUADRO DIRETIVO
Car gos No mes

Só cio – Ge ren te Sa lo mão Pav lovsky
Só cia – Ge ren te Ma ria Appa re ci da Fer re i ra Pav lovsky
Só cia – Ge ren te Ce cí lia Fer re i ra Pav lovsky

10. A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
29/32 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons -
tan te de fls. 36/39.

11. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo Arti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967.

12. É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 40/42.

13. Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 1º
de maio de 1994, ten do em vis ta a ma nu ten ção do
pra zo da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
con si de ra ção do Sr. De le ga do DRMC/SP para pos te -
ri or re mes sa ao De par ta men to de Ou tor gas para
pros se gui men to.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Se tor Ju rí di co, 4 de mar ço de 1996. – Nil ton

Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.
1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to

de Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 20 de mar ço de 1996. – Edu ar do

Gra zi a no, De le ga do.
SEJUR/nal
Pro ces so nº 50830.000573/93

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 252, DE 1999

(Nº 125/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Ui ra pu ru Ltda,. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo.

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

cre to s/nº, de 1º de se tem bro de 1998, que re no va por 
dez anos, a par tir de 17 de se tem bro de 1996, a con -
ces são da Rá dio Ui ra pu ru Ltda,. para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Bi ri gui, Esta do de
São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.101, DE 1998

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

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 1º de se tem bro de 1998, que “Re no va a con -
ces são da Rá dio Ui ra pu ru Ltda., para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo”.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 216/MC, DE 3 DE
AGOSTO DE 1998. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to á apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.000576/96, em que a Rá dio Ui ra pu ru Ltda,.
so li ci ta re no va ção da con ces são para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onde méi da, na ci da de 
de Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da con for -
me De cre to nº 78.187, de 3 de agos to de 1976, cuja
úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº
92.772, de 12 de ju nho de 1985, pu bli ca do no Di a rio
Ofi ci al da União de 13 se guin te, por dez anos, a par -
tir de 17 de se tem bro de 1986, cujo pra zo re si du al da 
ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de
1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como
de fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na
for ma de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de 
vi gên cia da con ces são ou per mis são, sen do, por
isso, ad mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta -
ções, mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou -
tor gas.

3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu -
ír-se que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen -
dên cia de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo,
não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do
ser vi ço pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção 
ser ul ti ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 17 de se tem bro de 1996.

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

Res pe i to sa men te, – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 1º DE SETEMBRO DE 1998

Re no va a con ces são da Rá dio Ui ra pu -
ru Ltda,. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53830.000576/96, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 17 de se tem bro de 1996, a con ces -
são da Rá dio Ui ra pu ru Ltda., ou tor ga da pelo De cre to
nº 78.187, de 3 de agos to de 1976, re no va da pelo De -
cre to nº 92.772, de 12 de ju nho de 1986, cujo pra zo
re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, 
na ci da de de Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se quen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 1º de se tem bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros – Ju a rez Qu a dros do Nas ci men to.

PARECER JURÍDICO Nº 572/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.000576/96
Ori gem: DRMC/SPO
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: Rá dio Ui ra pu ru Ltda
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di -

o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter -
mo fi nal em 17-9-96.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rá dio Ui ra pu ru Ltda., con ces si o ná ria do ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as, na ci -
da de de Bi ri gui, Esta do de São Pa u lo, re quer re no -
va ção do pra zo de vi gên cia de sua con ces são, cujo
ter mo fi nal ocor reu em 17 de se tem bro de 1996.

I – Os fatos

1 – Me di an te De cre to nº 78.187, de 3 de agos to
de 1976, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 4 de
agos to de 1976, foi ou tor ga da con ces são à Rá dio Ui -
ra pu ru Ltda., para exe cu tar, na ci da de de Bi ri gui,
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Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em on das mé di as.

2 – A ou tor ga em apre ço foi re no va da atra vés do 
De cre to nº 92.772 de 12 de ju nho de 1986, pu bli ca do
no Diá rio Ofi ci al da União de 13 sub se quen te.

3 – Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de
vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu as pe na li da -
des des cri tas na Infor ma ção do Se tor Ju rí di co do Ser -
vi ço de Fis ca li za ção des ta De le ga cia, cons tan te de
fls. 51.

Ain da de acor do com re fe ri da in for ma ção, en -
con tra-se em an da men to o pro ces so ad mi nis tra ti vo
de apu ra ção de in fra ção nº 53830.000140/96, ins ta u -
ra do por ter a en ti da de co me ti do ir re gu la ri da des na
exe cu ção do ser vi ço de ra di o di fu são do qual é con -
ces si o ná ria.

II – Do Mé ri to

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

5 – De acor do com o art. 4º da Lei nº 5.785 de 23 
de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a re -
no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir re -
que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 13 de
maio de 1996, den tro, pois, do pra zo le gal (fls. 01).

7 – A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio
e di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a
se guin te cons ti tu i ção:

Co tis tas    Co tas  Va lor R$

Le o nar do Sa bi o ni    7.337  7.337,00 

Théo Má rio Nar din          667     667.00 

To tal    8.004  8.004,00 

Car go Nome

Di re tor-Gerente Le o nar do Sa bi o ni

8 – A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
35/39 e in for ma ção do Se tor de Enge nha ria cons -
tan te de fl. 48.

9 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri -

gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo art. 12
e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe -
ve re i ro de 1967.

10 – É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 51/52.

11 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va do a par tir de 17 
de se tem bro de 1996, ven ci men to do pra zo an te ri or.

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
con si de ra ção do Sr. De le ga do DMC/SPO para pos -
te ri or re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za ção e
Ou tor gas para pros se gui men to.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Se tor Ju rí di co, 15 de maio de 1997. – Nil ton

Apa re ci do Leal, Assis ten te Ju rí di co.
De acor do.
SEJUR, 16 de maio de 1997. – Lydio Mal vez zi,

Che fe.
1) De acor do.
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to

de Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 16 de maio de 1997. – Edu ar do

Gra zi a no, De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 253, DE 1999

(Nº 130/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

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

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

ta ria nº 142, de 29 de abril de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 25 de maio de 1997, a per mis são 
ou tor ga da à Rá dio FM Ci da de de Mogi Gu a çu Ltda,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Mogi Gu a çu, Esta do de São Pa u lo.

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

MENSAGEM Nº 1.260, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
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pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, in te ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 142, de 29 de abril de 1998, que
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio FM Ci da de de
Mogi Gu a çu Ltda, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên -
cia mo du la da, na ci da de de Mogi Gu a çu, Esta do de
São Pa u lo.

Bra sí lia, 26 de ou tu bro de 1998 – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 251/MC

Bra sí lia, 7 de ou tu bro de 1998

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

in clu sa Por ta ria nº 142, de 29 de abril de 1998, pela
qual foi re no va da a per mis são ou tor ga da à Rá dio FM
Ci da de de Mogi Gu a çu Ltda. pela Por ta ria nº 131, de
21 de maio de 1987, pu bli ca da em 25 sub se qüen te,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, na ci da de de Mogi Gu a çu, Esta do
de São Pa u lo.

2 – Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma -
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou
ao de fe ri men to do re que ri men to de re no va ção.

3 – Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do
Con gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi -
nha do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.000599/96, que lhe deu ori -
gem.

Res pe i to sa men te, Ju a rez Qu a dros do Nas ci -
men to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri -
no.

PORTARIA Nº 142, DE 29 DE ABRIL DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, no uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to
no art. 6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja -
ne i ro de 1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53830.000599/96, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, 
a par tir de 25 de maio de 1997, a per mis são ou tor ga -
da à Rá dio FM Ci da de de Mogi Gu a çu Ltda. pela Por -
ta ria nº 131, de 21 de maio de 1987, pu bli ca da no Diá -
rio Ofi ci al da União em 25 sub se qüen te, para ex plo -
rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Mogi Gu a çu, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

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

PARECER JURÍDICO Nº 1.347/97

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.000599/96
Ori gem: DMC/SP
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga
Inte res sa da: Rá dio FM Ci da de de Mogi Gu a çu Ltda.
Emen ta: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra di -

o di fu são so no ra, cujo pra zo teve seu ter -
mo fi nal em 25-5-97.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so -
ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rá dio FM Ci da de de Mogi Gu a çu Ltda., per -
mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mogi Gu a çu,
Esta do de São Pa u lo, re quer re no va ção do pra zo e
vi gên cia de sua per mis são, cujo ter mo fi nal ocor reu
em 25 de maio de 1997.

I – Os fa tos

1 – Me di an te Por ta ria nº 131 de 21 de maio de
1987, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de 25 sub -
se qüen te, foi ou tor ga da per mis são à Rá dio FM Ci da -
de de Mogi Gu a çu Ltda. para exe cu tar, na ci da de de
Mogi Gu a çu, Esta do de São Pa u lo, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da.

2 – A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar a
par tir de 25 de maio de 1987, data de pu bli ca ção da
Por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da União.

3 – Cum pre res sal tar que du ran te o úl ti mo pe río -
do de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu as san -
ções men ci o na das pelo Se tor Ju rí di co do Ser vi ço de
Fis ca li za ção des ta De le ga cia, cons tan te de fls. 58/59.

II – Do mé ri to

4 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
ins ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço
de Ra di o di fu são So no ra e 15 (quin ze) anos para o Ser -
vi ço de Te le vi são, que po de rão ser re no va dos por pe -
río dos su ces si vos e igua is (art. 33 § 3º), pe río dos es -
ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (Art. 223 § 5º).
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5 – De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785 de
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de suas ou tor gas de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e 3º (ter ce i ro) mês an te ri -
or ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

6 – O pe di do de re no va ção da ou tor ga ora em
exa me foi pro to co li za do nes ta De le ga cia em 16 de
maio de 1996, den tro, pois, do pra zo le gal (fls.01).

7 – A re que ren te tem seus qua dros, so ci e tá rio
e di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a
se guin te cons ti tu i ção:

Co tis tas Co tas  Va lor
 R$

Ive te Ma ria Bu e no 1.000 10.000,00

Hé lio Mi a chon Bu e no 500 5.000,00

  To tal 1.500 15.000,00

Car gos  No mes       

Di re tor Ge ren te Hé lio Mi a chon Bu e no

    8 – A emis so ra en con tra-se ope ran do re gu -
lar men te den tro das ca rac te rís ti cas téc ni cas que lhe
fo ram atri bu í das, con for me la u do de vis to ria de fls.
02/04 e in for ma ções do Se tor de Enge nha ria cons -
tan te de fl. 53.

9 – Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o di -
fu são ve ri fi cou-se que a en ti da des, seus só ci os e di ri -
gen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xa dos pelo Arti go
12 e seus pa rá gra fos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de 
fe ve re i ro de 1967.

10 – É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 54/56.

11 – Fi nal men te, ob ser va-se que o pra zo de vi -
gên cia da ou tor ga de ve rá ser re no va da a par tir de 25
de maio de 1997, ten do em vis ta a data de pu bli ca ção
da Por ta ria de per mis são no Diá rio Ofi ci al da União
de 25-5-87.

Con clu são

Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do
pe di do, su ge rin do o en ca mi nha men to dos au tos à
con si de ra ção do Sr. De le ga do DMS/SPO para pos te -
ri or re mes sa ao De par ta men to de Fis ca li za ção e Ou -
tor gas para pros se gui men to.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Se tor Ju rí di co, 2 de ou tu bro de 1997. – Nil ton

Apa re ci do Leal – Assis ten te Ju rí di co
De acor do.
SE JUR, 3 de ou tu bro 1997 – Lydio Nal vez zi –

Che fe.

1) De acor do
2) Enca mi nhe-se o pro ces so ao De par ta men to

de Fis ca li za ção e Ou tor gas para pros se gui men to.
São Pa u lo, 6 de ou tu bro de 1997. – Edu ar do

Gra zi a no – De le ga do.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 254, DE 1999

(Nº 143/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Edu ca ti va Nor des te para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de So le da de, Esta do
do Rio Gran de do sul.

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

cre to s/nº, de 23 de ju nho de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Fun da ção Edu ca ti va Nor des te para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de So le da de, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

MENSAGEM Nº 783, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De -
cre to de 23 de ju nho de 1998, que “Re no va a con ces -
são da Fun da ção Edu ca ti va Nor des te, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci -
da de de So le da de, Esta do do Rio Gran de do sul”.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 1998 – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 159/MC, DE 26 DE
MAIO DE 1998 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53790.000189/94, 
em que a Fun da ção Edu ca ti va Nor des te so li ci ta re no -
va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de So le da -
de, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da con for -
me Por ta ria MJNI nº 358-B, de 28 de no vem bro de
1961, cuja úl ti ma re no va ção ocor reu nos ter mos do
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De cre to nº 89.547, de 11 de abril de 1984, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1984, cujo pra zo re si -
du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2 – Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad -
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes -
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 – Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de -
ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço
pres ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti -
ma do.

4 – Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

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

Res pe i to sa men te, Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998

Re no va a con ces são da Fun da ção
Edu ca ti va Nor des te, para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de So le da de, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53790.000189/94

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §

3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Fun da ção Edu ca ti va Nor des te, ou tor ga da pela Por ta -
ria MJNI nº 358-B, de 28 de no vem bro de 1961, e re -
no va da pelo De cre to nº 89.547, de 11 de abril de

1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga con -
for me De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de de So le da de, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 23 de ju nho de 1998; 117º da Inde pen -
dên cia e 110º da Re pú bli ca.  – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros.

PARECER CONJUR/MC Nº 166/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790.000189/94
Ori gem:  De le ga cia do MC no Esta do do Rio Gran -

de do Sul.
Inte res sa da: Fun da ção Edu ca ti va Nor des te.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para exe cu tar ser vi ço de ra di -

o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo
pra zo teve seu ter mo em 1º de maio de
1994.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so -
ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
A Fun da ção Edu ca ti va Nor des te, con ces si o ná ria 

do ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
ci da de de So le da de, Esta do do Rio Gran de do Sul, re -
quer a re no va ção do pra zo de vi gên cia de sua con -
ces são, cujo ter mo ocor reu em 1º de maio de 1994.

2 – Me di an te Por ta ria MJNI nº358-B, de 28 de
no vem bro de 1961, foi ori gi na ri a men te ou tor ga da
per mis são à Rá dio Ca ci que Ltda., para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de
de So le da de, Esta do do Rio Gran de do Sul, trans fe ri -
da para a Fun da ção Edu ca ci o nal Nor des te, atra vés
da Por ta ria nº 716, de 22 de ju nho de 1976, ten do
pas sa do à con di ção de con ces si o ná ria em vir tu de de
au men to de po tên cia au to ri za do an te ri or men te para
os seus trans mis so res.

3 – A con ces são foi re no va da da úl ti ma vez pelo
pra zo de dez anos, a par tir de 1º de maio de 1984,
con for me De cre to nº 89.547, de 11 de abril de 1984,
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 12 sub se -
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qüên te, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do
pelo De cre to de 10 de maio de 1991.

4 – O Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, ins -
ti tu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1972, es ta -
be le ce pra zo de ou tor ga de 10 (dez) anos para o ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra, e de 15 (quin ze) anos para o
ser vi ço de te le vi são, que po de rão ser re no va dos por
pe río dos su ces si vos e igua is (art. 33-§ 3º), pe río do es -
ses man ti dos pela atu al Cons ti tu i ção (art. 223-§ 5º).

5 – Por sua vez, o Re gu la men to dos Ser vi ços de 
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1973, de cla ra:

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

6 – De acor do com o ar ti go 4º da Lei nº 5.785, de 
23 de ju nho de 1972, as en ti da des que de se ja rem a
re no va ção do pra zo de sua ou tor ga, de ve rão di ri gir
re que ri men to ao ór gão com pe ten te, no pe río do com -
pre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an -
te ri o res ao tér mi no do res pec ti vo pra zo.

7 – O pra zo de vi gên cia des ta con ces são teve
seu ter mo em 1º de maio de 1994, sen do que o pe di -
do de re no va ção foi pro to co li za do na De le ga cia do
MC no Esta do do Rio Gran de do Sul, em 31 de ja ne i ro 
de 1994, tem pes ti va men te por tan to.

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

9 – A pe ti ci o ná ria tem seu qua dro di re ti vo
apro va do pela Por ta ria nº 086, de 4 de ju nho de
1991, com a se guin te com po si ção:

Osé bio Borg het ti Di re tor Pre si den te
Mo a cir Pe dro Mo lon Di re tor Fi nan ce i ro
Re nor Antô nio Pe go ra ro Di re tor Se cre ta rio
Rene Onzi Su pe rin ten den te da Rá-

dio Ca ci que (La goa Ver-
me lha)

Eu des Ânge lo Ca pel la ri Su pe rin ten den te da Rá-
dio Cris tal (So le da de)

10 – Vale res sal tar que du ran te o pe río do de vi -
gên cia da ou tor ga não hou ve re gis tro de pe na li da des
apli ca das, con for me se ve ri fi ca às fls. 54. 

11 – A emis so ra se en con tra ope ran do re gu lar -
men te den tro das ca rac te ris ti cas téc ni cas que lhe fo -
ram atri bu í das (fls. 36 e 53).

12 – É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe -
ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções 
– FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 67.

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

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

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

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

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Bra sí lia, 6 de abril de 1998. – Ma ria da Gló ria

Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra.
Apro vo. Sub me to ao Sr. Con sul tor Ju ri di co.
Bra sí lia, 6 de abril de 1998. – Adal zi ra Fran ça

So a res de Luc ca, Co or de na do ra-Geral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ções

Des pa cho Con jur/MC nº 223/98

Ado to o Pa re cer Con jur/MC nº 166/98, que pro -
pôs o de fe ri men to do pe di do de re no va ção do pra zo
de vi gên cia da ou tor ga da Fun da ção Edu ca ti va Nor -
des te para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia, na ci da de de So le da de, Esta do do
Rio Gran de do Sul. Re me tam-se os au tos à con si de -
ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
acom pa nha dos das mi nu tas de De cre to e Expo si ção
de Mo ti vos, com vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 7 de abril de 1998. – Antô nio Do min gos
Te i xe i ra Be dran – Con sul tor Ju rí di co.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 1999

(Nº 159/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Se nhor Bom Je sus para
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exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Per dões, 
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 318, de 21 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Se nhor Bom Je sus para exe -
cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, 
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Per dões, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

MENSAGEM Nº 104, DE 1999

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no, o ato cons -
tan te da Por ta ria nº 318, de 21 de de zem bro de 1998,
que ou tor ga per mis são à Fun da ção Se nhor Bom Je -
sus, para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de Per dões, Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Bra sí lia, 13 de ja ne i ro de 1999 – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

E.M. nº 425/98-MC

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so

Admi nis tra ti vo nº 53000.010500/96, de in te res se da
Fun da ção Se nhor Bom Je sus, ob je to de per mis são
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de Per dões, Esta do de Mi nas Ge ra is.

2 _ De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la -
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo
De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a
re da ção do De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, não de pen de rá de edi tal a ou tor ga para exe cu -
ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos.

3 – Cum pre res sal tar que o pe di do en con tra-se
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi -
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que

me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in -
clu sa Por ta ria.

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

Res pe i to sa men te, Ju a rez Qu a dros do Nas ci men -
to, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções Inte ri no.

PORTARIA Nº 318, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1998

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri -
no, no uso de suas atri bu i ções, e de acor do com o dis -
pos to no art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção do De cre to
nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten do em vis -
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53000.010500/96, re sol ve:

Art. 1º Fica ou tor ga da per mis são à Fun da ção
Se nhor Bom Je sus, para exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Per dões,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

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

PARECER SEJUR Nº 184/96

Re fe rên cia: – Pro ces so nº 53.000-010500/96
Inte res sa da: – Fun da ção Se nhor Bom Je sus
Ori gem: – SEPRIV/DRMC/MG
Assun to: – Inde pen den te de edi tal a ou tor ga

para ser vi ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si -
va men te edu ca ti va. Aten di men to das exi gên ci as es -
ta be le ci das no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são e na Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 832/76.

Con clu são: – Pelo de fe ri men to.
A Fun da ção Se nhor Bom Je sus, com sede na

ci da de de Per dões, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer
lhe seja ou tor ga da per mis são para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com 
fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va.
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2 – Os es ta tu tos da en ti da de, re gis tra dos no
Car tó rio do Re gis tro Ci vil das Pes so as Ju rí di cas da
Co mar ca de Oli ve i ra-MG, em 10 de no vem bro de
1995 sob o nº 004, do li vro A pre en chem os re qui si tos
do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en con tram de acor do
com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são (fls. 23)

3 – De acor do com os es ta tu tos da en ti da de re -
que ren te, será a se guin te a sua es tru tu ra ad mi nis tra -
ti va:

Con se lho Di re tor e Con se lho de Pro gra ma ção,
sen do que a ad mi nis tra ção, efe ti va men te, será exer -
ci da pelo Con se lho Di re tor, que tem a se guin te com -
po si ção:

Di re tor-Presidente – Va nir José de Oli ve i ra
Di re tor Vi ce-Presidente – Se bas tião Hé lio dos San tos
Di re to res-Assistente – Olin da Te i xe i ra Ma ce do

– Edu ar do Eus tá quio Mar ques Ti búr -
cio
– San dra Mara Sil va Pe re i ra

4 – De acor do com o ar ti go 6º dos Esta tu tos, a
re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da re que ren te é
com pe tên cia do Di re tor Pre si den te.

5 – A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da ao pro ces so, en con tran do-se às fls. 04 e se -
guit nes.

6 – A ou tor ga de con ces são ou per mis são para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
ou de ra di o di fu são so no ra, está ad mi ti da na Cons ti tu i -
ção Fe de ral (le tra a, do in ci so XII, do ar ti go 21).

7 – O ar ti go 13 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fi são, apro va do pelo De cre to nº 52. 795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 91.837, de 25 de ou tu bro de 1985, dis -
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va me ne edu ca ti vos.

Art. 13 – “Não de pen de rá de Edi tal a
au tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o -
di fu são por pes so as ju rí di cas de di re i to pú -
bli cos in ter no e por en ti da des da ad mi nis tra -
ção in di re ta ins ti tu í dos pe los Go ver nos
Esta du a is e Mu ni ci pa is, nem a ou tor ga para
a exe cu ção do ser vi ço, com fins ex clu si va -
me ne edu ca ti vos.”

8 – Por sua vez, a Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go
223, es ta be le ce a com pe tên cia do Po der Exe cu ti vo
para ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para 
ser vi ço de ra di o di fu são e de ter mi na que o ato de ou tor -
ga de ve rá ser apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal e so -
men te pro du zi rá efe i tos le ga is após sua de li be ra ção.

9 – A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do, tan to quan to à en ti da de quan to aos seus di re -
to res, está com ple ta e em or dem.

10 – O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 237/67, quer quan to aos di re to res quer 
quan to à en ti da de, con for me de cla ra ções de fls. 13,
20 e 33, con fir ma das em con sul ta ao Ca das tro Na ci o -
nal de Ra di o di fu são.

Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da me ne ins tru í do, con -
cluo pelo de fe ri men to do pe di do, su ge rin do que os
au tos se jam en ca mi nha dos ao De par ta men to de Ou -
tor gas da Se cre ta ria de Fis ca li za ção e Ou tor gas, para 
pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ce so 
de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato e ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

Belo Ho ri zon te, 9 de agos to de 1996. – Zil da Be -
a triz Sil va de Cam pos Abreu, Assis ten te Ju rí di co.

PROCESSO Nº 53.000-010500/96
FUNDAÇÃO SENHOR BOM JESUS

Enca mi nhe-se o pre sen te pro ces so ao De par ta -
men to de Ou tor gas da Se cre ta ria de Fis ca li za ção e
Ou tor gas. 

Belo Ho ri zon te, 8 de agos to de 1996. – Engº
Mar cos Polo Gam bo gi Alva ren ga, Che fe Di -
com/DMTC/MG.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 1999

(Nº 185/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces são
ou tor ga da à Rá dio Glo bo S/A para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de do Rio de ja ne i ro, Esta do do
Rio de ja ne i ro.

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

cre to s/nº, de 14 de ou tu bro de 1998, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1993,a con ces são
ou tor ga da à Rá dio Glo bo S/A para ex plo rar, sem di re i -
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de do Rio de ja ne i ro, Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

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

MENSAGEM Nº 1.232, DE 1998

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

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
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sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do  de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do
De cre to de 14 de ou tu bro de 1998, que “Re no va a
con ces são ou tor ga da à Rá dio Glo bo S/A, para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na 
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro”.

Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 1998. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 245/MC DE 1º DE
OUTUBRO DE 1998, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

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

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50770.000046/93, 
em que a Rá dio Glo bo S/A so li ci ta re no va ção da con -
ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da con for me De cre to nº
1.304, de 28 de de zem bro de 1936, re no va da pelo
De cre to nº 88.253, de 25 de abril de 1983, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1983, cujo pra zo re si -
du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.

2 _ Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de -
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso,
adm ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções,
mes mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3 _ Com es sas ob ser va ções, lí ci to é con clu ir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia 
de sua re no va ção a cur to ou a lon go pra zo, não de ter -
mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres -
ta do, po den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4 _ Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va -
ção ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1993.

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

Res pe i to sa men te, Luiz Car los Men don ça de
Bar ros, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções

DECRETO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998

Re no va a con ces são ou tor ga da a Rá -
dio Glo bo S/A., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i -
ro.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I do De -
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
50770.000046/93, de cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1993, a con ces são ou -
tor ga da à Rá dio Glo bo S/A, con for me De cre to nº
1.304, de 28 de de zem bro de 1936, re no va da nos ter -
mos do De cre to nº 88.253, de 25 de (ile gí vel) cujo
pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo De cre to de
10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to, 
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

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

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 14 de ou tu bro de 1998; 177º da Inde -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca.  – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Car los Men don ça de
Bar ros.

PARECER CONJUR/MC Nº 937/98

Re fe rên cia: Pro ces so nº 50770.000046/93
Ori gem:  De le ga cia do MC no Esta do do Rio de

Ja ne i ro.
Inte res sa da: Rá dio Glo bo S/A
Assun to: Re no va ção de ou tor ga.
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di -

o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo
pra zo teve seu ter mo em 1º-5-93.
Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so -
ci e tá ria.

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

146 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO 1999



Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no -
va ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Glo -
bo/SA, con ces si o ná ria do se riv ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja ne i -
ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

2 _ A con ces são em apre ço foi de fe ri da, pelo
De cre to nº 1.304, de 28 de de zem bro de 1936, à So ci -
da de Ra di o trans mis so ra Bra si le i ra, pos te ri or men te
de no mi na da Rá dio Trans mis so ra Bra si le i ra S/A e, em 
se gui da, Rá dio Glo bo S/A, con for me au to ri za ção con -
ti da no De cre to nº 17.139, de 13 de no vem bro de
1944, e re no va da, da úl ti ma vez, por dez anos, a par tir 
de 1º de maio de 1983, nos ter mos do De cre to nº
88.253, de 25 de abril de 1983, pu bli ca do no Diá rio
Ofi ci al da União do dia 26 sub se qüen te, cujo pra zo re -
si du al foi man ti do pelo De cre to de 10 de maio de
1991.

3 – O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga -
cia do MC no Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do aque la
de le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to con so -
an te Pa re cer Ju rí di co nº 035/95, fls. 72/74 dos au tos.

4 – Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, pe di do sua do cu men ta -
ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a
pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/RJ, con -
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

•   Os qua dros so ci e tá ri os e di re ti vo
da en ti da de, apro va dos pe las Por ta -
ri as nº 25, de 16 de abril de 1997 e
nº 5 de 11 de fe ve re i ro de 1998, es -
tão as sim cons ti tu í dos:

Co tis tas Cota Va lor
R$

Ro ber to Marinho 6.062.905 13.819.473,14
Ro gé rio Marinho 799.894 1.823.237,15

He le na Ve lho da Sil va Vas-
con ce los 799.894 1.823.237,15

Hil da Marinho 799.894 1.823.237,15

Jay me Leão Peres 902 2.055,97
João Re sen de Tostes 902 2.055,97

Au gus to Pa i va Mu niz Coelho 902 2.055,97

Mô ni ca Hime Batista 446 1.016,59
Mervyn Jor ge Wal ter Hime 446 1.016,59

  To tal 8.466.185 19.297.385,68

Di re tor Pre si den te – Ro ber to Ma ri nho
Di re tor Su pe rin ten den te – Pa u lo Cé sar Pe re i ra

No vis
Di re tor  – Mar cos de Car va lho Li bret ti
5 – Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am -

pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a

Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, 
eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na 
for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção
há bil.

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

7 – Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos 
pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro das Co mu ni ca -
ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re no va -
ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti vos e De -
cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce len -
tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

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

É o pa re cer, “sub cen su ra”
Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1998. – Ilná Gur guel 

Ro sa do, Assis ten te Ju rí di co.
Apro vo. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí di ca.
Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1998. – Adal zi ra

Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra – Ge ral de
Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções

Des pa cho CONJUR/MC nº 1128/98
Ado to o Pa re cer CONJUR/MC nº 937/98, que

con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do
pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá dio
Glo bo S/A, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia, na ci da de do Rio de Ja ne i ro,
Esta do do Rio de Ja ne i ro. Re me tam-se os au tos,
acom pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de Mo ti vos
e De cre to, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro,
com vis tas ao en ca mi nha men to para o Exce len tís si -
mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1998. – Ra i mun da
No na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca Inte ri na.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 248 a 256, de 1999, que aca bam
de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do de
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qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II, b, 
do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen das,
pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de 
Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 608, DE 1999

Insti tui a pe nho ra ad mi nis tra ti va, por
ór gão ju rí di co da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da a pe nho ra ad mi nis tra ti va,

exe cu ta da pe las Pro cu ra do ri as Fis ca is ou da Fa zen -
da Na ci o nal da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral, dos Mu ni cí pi os e de suas au tar qui as.

Art. 2º Após a ins cri ção da Dí vi da Ati va da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi -
os e de suas au tar qui as, pela res pec ti va pro cu ra do ria
ou pelo ór gão ju rí di co com pe ten te, es tes po de rão op -
tar por exe cu tar a Dí vi da Ati va nos mol des da Lei nº
6.830, de 22 de se tem bro de 1980, ou se gun do o dis -
pos to nes ta Lei.

Art. 3º Incri to o cré di to tri bu tá rio ou
não-tributário, a res pec ti va Pro cu ra do ria ou ór gão ju -
rí di co com pe ten te no ti fi ca rá o de ve dor, para pa gá-lo,
no pra zo de cin co dias, ami ga vel men te, sob pena de
pro ce der à pe nho ra de seus bens, tan tos quan tos
bas tem para a ga ran tia da dí vi da, na for ma dos arts.
7º, IV, 8º, 9º, 10 e 11 da Lei nº 6.830, de 1980, no que
cou ber.

Pa rá gra fo úni co. A pe nho ra será re a li za da por
ser vi dor ha bi li ta do, na for ma do re gu la men to.

Art. 4º Em caso de pa ga men to do cré di to para
com a Fa zen da Pú bli ca, a pe nho ra será des fe i ta, ime -
di a ta men te, de ven do essa to mar as pro vi dên ci as ca -
bí ve is, no pra zo im pos ter gá vel de que ren ta e oito ho -
ras, sob pena de res pon sa bi li da de de quem der ca u -
sa à omis são.

Art. 5º Re a li za da a pe nho ra, o de ve dor po de rá
ofe re cer em bar gos, na for ma da Lei nº 6.830, de
1980, pe ran te o Juiz com pe ten te para a exe cu ção ju -
di ci al da Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli ca, o qual re -
qui si ta rá, de ofí cio, o pro ces so ad mi nis tra ti vo em que
se ti ver efe ti va do a or dem de ins cri ção e a res pec ti va
pe nho ra ad mi nis tra ti va.

Pa rá gra fo úni co. A Pro cu ra do ria ou o ór gão ju rí -
di co com pe ten te de ve rá en ca mi har ao juiz o re fe ri do
pro ces so, no pra zo de qua ren ta e oito ho ras, sob as
san ções da lei.

Art. 6º Apli cam-se, no que cou ber, as dis po si ço -
es do Có di go de Pro ces so Ci vil e da Lei nº 6.830, de
1980.

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-e o art. 53 da Lei nº 8.212, de
24 de ju lho de 1991, e as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Pre sen te pro je to de lei visa o aper fe i ço a men -
to da co bran ça da dí vi da ati va da Fa zen da Pú bli ca –
tan to da União, quan to dos Esta dos, do Dis tri to Fe de -
ral e dos Mu ni cí pi os, bem as sim dos res pec ti vos en -
tes au tár qui cos _, sem fe rir os di re i tos fun da men ta is
do ci da dão, em bo ra se cri em ins tru men tos efi ca zes
para co i bir a eva são fis cal.

Não há dú vi da de que o Esta do ne ces si ta de ins -
tru men tos ca pa zes de bar rar a de sen fre a da so ne ga -
ção e a mais ab sur da das  in jus ti ças pra ti ca das con tra
o bom con tri bu in te, que paga em dia seus tri bu tos;
sem, en tre tan to, se es mi ga lhar o mais sa gra do dos di -
re i tos fun da men ta is, con sa gra do atra vés dos tem pos,
pe las ci vi li za ções mo der nas: a ga ran tia e a pre ser va -
ção do juiz na tu ral, es ta tu í do em nos sa Lei Ma i or (art.
5º, XXXV) como fun da men to da de mo cra cia.

Para ob vi ar es ses ma les, a dou tri na vem pen -
san do em so lu ções as mais di ver sas, des ta can do-se a 
in tro du ção do con ten ci o so ad mi nis tra ti vo, com po der
ju ris di ci o nal, tal qual exis ten te em di ver sos pa í ses,
con for me en si na men tos dos Mes tres Car los M. Gi u li a -
ni Fon rou ge e Su sa na Ca mi la Na var ri ne (in Pro ce di -
men to Tri bu tá rio", ed. De pal ma, Bu e nos Ai res, 1995) e 
do Pro fes sor Leon Frej da Szkla rowsky, Sub pro cu ra -
dor-Geral da Fa zen da Na ci o nal apo sen ta do (cf. “Exe -
cu ção Fis cal”, ed. Mi nis té rio da Fa zen da, Esco la de
Admi nis tra ção Fa zen dá ria, Bra sí lia, 1984).

O Pro fes sor Leon Frej da Szkla rowsky, es tu dan -
do os as pec tos do Con ten ci o so Fis cal e Admi nis tra ti -
vo no Bra sil, en fren ta a ques tão fis co-contribuinte se -
gun do o axi o ma ga ran tia e agi li da de: se gu ran ça para
o ad mi nis tra do e pres te za para o Esta do-Fisco, na co -
bran ça de sua dí vi da ati va, ad vo gan do a ins ti tu i ção
da pe nho ra ad mi nis tra ti va (cf. “Re for ma Tri bu tá ria”, in
Arqui vos do Mi nis té rio da Jus ti ça, ano 39, nº 168,
mar ço de 1986, pp. 84 a 93), se gun do mo de lo não
tra di ci o nal, que pro põe, e mais con sen tâ neo com a
cons ciên cia ju rí di ca bra si le i ra.
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E, mais re cen te men te, em seu tra ba lho “A Jus ti -
ça Fis cal e a Re for ma da Cons ti tu i ção” (in Ca der nos
de Di re i to Tri bu tá rio e Fi nan ças Pú bli cas, Re vis tas
dos Tri bu na is, vol. 10, anos 3, ja ne i ro-março de 1995,
pp. 207 a 210), for ta le ce a tese da pe nho ra ad mi nis -
tra ti va, sem, con tu do, fis su rar o prin cí pio do juiz na tu -
ral, nos se guin tes ter mos:

“Pe nho ra ad mi nis tra ti va.
No âm bi to pro ces su al tri bu tá rio, há

que se fa zer tam bém um re men do na lei,
sem qual quer fis su ra no sis te ma, apro ve i -
tan do a ex pe riên cia ali e ní ge na e adap tan -
do-a à re a li da de bra si le i ra, sem rom per os
li a mes cons ti tu ci o na is e a tra di ção his tó ri ca
do País, per mi tin do-se a re a li za ção da pe -
nho ra ad mi nis tra ti va.

A pe nho ra ad mi nis tra ti va não con fi gu ra 
ati vi da de ju ris di ci o nal e, por tan to, não ne -
ces si ta re a li zar-se sob as vis tas do juiz,
como res sal ta, en fa ti ca men te, o Mi nis tro
Car los Vel lo so.

Na exe cu ção ju di ci al da Dí vi da Ati va
da Fa zen da Pú bli ca, a ma i or par te das exe -
cu ções fis ca is não é em bar ga da, ou seja, o
pa ga men to dos dé bi tos fis ca is faz-se an tes
da pe nho ra e da apre sen ta ção dos em bar -
gos, se gun do es ta tís ti cas das Pro cu ra do ri as 
Fis ca is.

Os em bar gos, por sua vez, se gun do o
di re i to vi gen te e a me lhor dou tri na, cons ti tu -
em ação, que, no ma gis té rio de Li eb man,
con subs tan cia uma ação in ci den te do exe -
cu ta do, vez que o pro ce di men to exe cu tó rio,
pro pri a men te dito, não com por ta de fe sa, já
que fun da do na idéia fun da men tal de não
ha ver ma té ria  li ti gi o sa a dis cu tir e de ci dir.

O exe cu ta do pas sa a ser o au tor, e o
exe qüen te, o réu, a fim de anu lar ou re du zir
a exe cu ção ou su pri mir ao tí tu lo sua efi cá cia 
exe cu ti va, es tan do os em bar gos  su je i tos
aos re qui si tos da pe ti ção ini ci al.

O de ve dor exer ce ver da de i ro di re i to de 
ação.

Des tar te, pode a lei as sen tir que, an tes 
do in gres so em ju í zo, a Fa zen da Pú bli ca,
atra vés do ór gão ju rí di co com pe ten te - Pro -
cu ra do ria Fis cal, ou da Fa zen da _, pro mo va 
a exe cu ção for ça da até a pe nho ra, ali cer ça -
da na cer ti dão de dí vi da ati va, que goza da
pre sun ção de le gi ti mi da de e au -
to-executoriedade.

Con tra ri a men te ao que ocor re no Di re i -
to Ale mão e Espa nhol, que con fe rem à ad mi -
nis tra ção fis cal a prer ro ga ti va  de pro mo ver a 
exe cu ção for ça da do cré di to tri bu tá rio, após
o lan ça men to, pro po mos que aque le en car go 
ca i ba ao Pro cu ra dor-Advogado do Esta do ou 
da Fa zen da Pú bli ca, após a ins cri ção do cré -
di to fis cal como dí vi da ati va, ve ri fi ca dos os
pres su pos tos de sua le gi ti mi da de e le ga li da -
de, sem qua is quer ris cos, para o con tribuin -
te, e so men te até a pe nho ra.

Esta, por ser ato pu ra men te ad mi nis -
tra ti vo e não ju di ci al, será exe cu ta da por
fun ci o ná rio cre den ci a do da Pro cu ra do ria,
sob a su per vi são do Pro cu ra dor, no Ju í zo
com pe ten te para pro por a exe cu ção fis cal e
in ter por os em bar gos à exe cu ção.

Em caso de em bar gos à exe cu ção, re -
qui si ta rá o juiz o pro ces so ad mi nis tra ti vo
res pec ti vo, no qual se efe ti vou a or dem de
ins cri ção como dí vi da ati va e de pe nho ra.

A Lei de Exe cu ção Fis cal – Lei nº
6.830, de 22-9-80 – já dis ci pli na  o pro ces so 
após os em bar gos, de ven do uma lei pró pria
re gu lar a ati vi da de do pro cu ra dor e o pro -
ces so, des de a ins cri ção da dí vi da ati va até
a pe nho ra ad mi nis tra ti va, apli can do-se, sub -
si di a ri a men te, o Có di go de Pro ces so Ci vil.

Não obs tan te, a Fa zen da po de rá op tar 
por co brar sua dí vi da, atra vés da via exe cu -
ção, con subs tan ci a da na Lei nº 6.830 cit.,
pres cin di do da pe nho ra ad mi nis tra ti va.

Como se con clu ir, nem a Lei de Exe -
cu ção Fis cal es ta rá afe ta da, nem  se fur ta
da Fa zen da Pú bli ca a fa cul da de de efe ti var
a co bra ça pela via ele gi da.

Obser ve-se que ao de ve dor não fica
su pri mi da a via ju di ci al, ex pres sa men te con -
sa gra da no inc. XXXV do art. 5º da Lei Ma i -
or, como co ro lá rio do prin cí pio cons ti tu ci o nal 
ex pres so no art. 2º – har mo nia e in de pen -
dên cia dos Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e 
Ju di ciá rio.

Com efe i to, não efe tu an do o de ve dor o 
pa ga men to após a ins cri ção do cré di to
como dí vi da ati va e res pec ti va pe nho ra ad -
mi nis tra ti va, po de rá, se o de se jar, em bar gar 
a exe cu ção fis cal, de con for mi da de com o
art. 16 da Lei nº 6.830, ou ain da, va ler-se
das de ma is ações ju di ci a is, in clu si ve de
man da do de se gu ran ça.
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Assim, o Di re i to bra si le i ro es ta rá ino -
van do, por que per mi ti rá  à Fa zen da pú bli ca
exe cu tar seu pró prio ato ad mi nis tra ti vo, efe -
tu an do a pe nho ra ad mi nis tra ti va, por au to ri -
da de ju rí di ca com pe ten te - o Pro cu ra dor -
Advo ga do do Po der Pú bli co, após a de ter -
mi na ção da ins cri ção do cré di to fis cal como
dí vi da ati va, efe ti van do, pre vi a men te, o con -
tro le da le ga li da de, pre vis ta na le gis la ção,
que abri gou essa ati vi da de, exer ci ta da, se -
cu lar men te, pelo Pro cu ra dor da fa zen da, em 
ca rá ter pri va ti vo.

Isso ocor re rá, na tu ral men te, sem des -
mo ro nar o prin cí pio do juiz na tu ral."

De fato, afi gu ra-se re vo lu ci o ná ria  e de
bom-senso a pro pos ta de pe nho ra ad mi nis tra ti va,
por ór gão ju rí di co da Fa zen da Pú bli ca, des gar ra da 
da ad mi nis tra ção ati va, ali cer ça da em ga ran ti as le -
ga is e cons ti tu ci o na is. Daí, o pre sen te pro je to de lei, 
que re gu la a ma té ria nos arts. 1º a 7º.

Essa penhora ad mi nis tra ti va não se opõe aos
câ no nes cons ti tu ci o na is, por que, na ver da de, não
su pri me nem im pe de o in gres so do de ve dor pe ran te
o Po der Ju di ciá rio, va len do-se da ga ran tia fun da -
men tal que lhe ofe re ce o in ci so XXXV do art. 5º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com as sen to no prin cí pio bá si -
co da se pa ra ção dos Po de res, inser to no art. 2º da
Car ta Na ci o nal.

A pe nho ra, por não ser ato ju di ci al, mas, sim, ad -
mi nis tra ti vo, in de pen de de se re a li zar pe ran te o ju í zo,
mes mo por que não está de fe so ao de ve dor va ler-se
das de ma is ações ju di ci a is ou do man da do de se gu -
ran ça, como o faz, or di na ri a men te.

O pro je to de lei, por fim, pre ten de re vo gar o art.
53 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991 (dis põe so -
bre a or ga ni za ção da se gu ri da de so ci al e ins ti tui o
pla no de cus te io).

Esse dis po si ti vo ino vou, sem qual quer pro pó si -
to, na co bran ça tri bu tá ria da União, es ta be le cen do
que, na exe cu ção da dí vi da ati va da União, de suas
au tar qui as e fun da ções pú bli cas, o exe qüen te, isto é,
o cre dor po de rá in di car bens à pe nho ra, que se efe ti -
va rá con co mi tan te men te à ci ta ção do de ve dor, fi can -
do des de logo in dis po ní ve is, o que ca rac te ri za ver da -
de i ro re tro ces so, na opi nião da me lhor dou tri na, e in -
ver te, to tal men te, o sis te ma do Có di go de Pro ces so
Ci vil e da ci ta da Lei de Exe cu ção Fis cal (nº 6.380/80),
re for ça da, aliás, pela Lei nº 8.397, de 6 de ja ne i ro de
1992 (ins ti tui me di da ca u te lar fis cal, cuja de cre ta ção
acar re ta a in dis po ni bi li da de dos bens do su je i to pas -
si vo do cré di to tri bu tá rio ou não-tributário, até o li mi te
da sa tis fa ção da obri ga ção, cf. art. 4º).

Impõe-se, pois,a re vo ga ção do men ci o na do art.
53 da Lei nº 8.212, de 1991, por con tra ri ar a lei na ci o -
nal de exe cu ção fis cal, des fi gu ran do, to tal e inu til -
men te, o art. 8º da re fe ri da Lei nº 6.830, de 1980 _
que, ado tan do sen sí vel evo lu ção dou tri ná ria e ju ris -
pru den ci al, am pli ou, para cin co dias, o pra zo dado ao
de ve dor para pa gar a dí vi da ou ga ran tir a exe cu ção _, 
in ver ten do, des ne ces sa ri a men te, a prer ro ga ti va de o
exe cu ta do in di car bens à pe nho ra.

Espe ra-se, por tan to, dos ilus tres Pa res a aco lhi -
da e, se pos sí vel, o aper fe i ço a men to para o pre sen te
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. _
Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 

Dis põe so bre a co bran ça judi ci al da dí -
vi da ati va da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º O des pa cho do Juiz que de fe rir a ini ci al

im por ta em or dem para:
I – ci ta ção, pe las su ces si vas mo da li da des pre -

vis tas no ar ti go 8º; 
II – pe nho ra, se não for paga a di vi da nem ga -

ran ti da a ex cu ção,por meio de de pó si to ou fi an ça;
III – ar res to, se o exe cu ta do não ti ver do mi cí lio

ou dele se ocul tar;
IV – re gis tro da pe nho ra ou do ares to, in de pen -

den te men te do pa ga men to ou ou tras de se pe sas, ob -
ser va do o dis pos to no ar ti go 14; e

V – ava li a ção dos bens pe nho ra dos ou ar res ta -
dos.

Art 8º O exe cu ta do será ci ta do para, no pra zo de 
5(cin co) dias, pa gar a dí vi da com os ju ros e mul ta de
mora e en car gos in di ca dos na Cer ti dão de Dí vi da Ati -
va, ou ga ran tir a exe cu ção, ob ser va das as se guin tes
nor mas;

I – a ci ta ção será fe i ta pelo cor re io, com avi so de 
re cep ção, se a  Fa zen da Pú bli ca não a re que rer por
ou tra for ma;

II – a ci ta ção pelo cor re io con si de ra-se fe i ta na
data da en tre ga da car ta no en de re ço do ex cu ta do,
ou, se a data for omi ti da, no avi so de re cep ção,
10(dez) dias após a en tre ga da car ta à agên cia pos -
tal;

III – se o avi so de re cep ção não re tor nar no pra -
zo de 15 (quin ze) dias da en tre ga da car ta à agên cia
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pos tal, a ci ta ção será fe i ta por Ofi ci al de Jus ti ça ou
por edi tal;

IV – o edi tal de ci ta ção será afi xa do do Ju í zo,
pu bli ca do só  uma vez no ór gão ofi ci al, gra tu i ta men te, 
como ex pe di en te Ju di ciá rio, com o pra zo de 30 (trin -
ta) dias, e con te rá, ape nas, a in di ca ção da  exe quen -
te, o nome do de ve dor e dos co-responsáveis, a
quan tia de vi da, a na tu re za da dí vi da, a data e o nú me -
ro da ins cri ção no Re gis tro da Dí vi da Ati va, o pra zo e
o en de re ço da sede do Ju í zo.

§ 1º O exe cu ta do au sen te do País será ci ta do
edi tal, com pra zo de 60 (ses sen ta) dias.

§ 2º O des pa cho do Juiz, que or de nar a ci ta ção,
in ter rom pe a pres cri ção.

Art. 9º Em ga ran tia da exe cu ção, pelo va lor da
dí vi da, ju ros e mul ta de mora e en car gos in di ca dos na 
Cer ti dão de Dí vi da ati va, o exe cu ta do po de rá:

I – efe tu ar de pó si to em di nhe i ro, à or dem do Ju í -
zo em es ta be le ci men to ofi ci al de cré di to, que as se gu -
re atu li za ção mo ne tá ria;

II – ofe re cer fi an ça ban cá ria;
III – no me ar bens à pe nho ra, ob ser va da a or -

dem do ar ti go 11; ou
IV – in di car à pe nho ra bens ofe re ci dos por ter -

ce i ros e ace i tos pela Fa zen da Pú bli ca.
§ 1º O exe cu ta do só po de rá in di car e o ter ce i ro

ofe re cer bem imó vel à pe nho ra com o con se ti men to
ex pres so do res pec ti vo côn ju ge.

§ 2º Jun tar-se-á aos au tos a pro va do de pó si to,
da fi an ça ban cá ria ou pe nho ra dos bens do exe cu ta -
do ou de ter ce i ros.

§ 3º A ga ran tia da exe cu ção, por meio de de pó -
si to em di nhe i ro  ou fi an ça ban cá ria, pro duz os mes -
mos efe i tos da pe nho ra.

§ 4º So men te o de pó si to em di nhe i ro, na for ma
do ar ti go 32, faz ces sar a res pon sa bi li da de pela atu a -
li za ção mo ne tá ria e ju ros de mora.

§ 5º A fi an ça ban cá ria pre vis ta no in ci so II obe -
de ce rá às con di ções pré-estabelicidas pelo Con se lho 
Mo ne tá rio Na ci o nal.

§ 6º O exe cu ta do po de rá pa gar par ce la da dí vi -
da, que jul gar in con tro ver sa, e ga ran tir a ex cu ção do
sal do de ve dor.

Art. 10. Não ocor ren do o pa ga men to, nem a ga -
ran tia da exe cu ção de que tra ta o art. 9º, a pe nho ra
po de rá re ca ir em qual quer bem do exe cu ta do, ex ce to
os que a lei de cla re ab so lu ta men te im pe nho rá ve is.

Art. 11. A pe nho ra ou ar res to de bens obe de ce rá 
à se guin te or dem:

I – di nhe i ro;
II – tí tu lo da dí vi da pú bli ca, bem como tí tu lo de

cré di to, que te nham co ta ção em bol sa;

III – pe dras e me ta is pre ci o sos,
IV – imó ve is;
V – na vi os e ae ro na ves;
VI – ve í cu los;
VII – mó ve is ou se mo ven tos; e
VIII – di re i tos e ações.
§ 1º Excep ci o nal men te a pe nho ra po de rá re ca ir

so bre es ta be le ci men to co mer ci al, in dus tri al ou agrí -
co la, bem como em plan ta ções ou edi fí ci os em cons -
tru ção.

§ 2º A pe nho ra efe tu a da em di nhe i ro será con -
ver ti da no de pó si to de que tra ta o in ci so I do art. 9º

§ 3º O Juiz or de na rá a re mo ção do bem pe nho -
ra do para de pó si to ju di ci al, par ti cu lar ou da Fa zen da
Pú bli ca exe qüen te, sem pre que esta o re que rer, em
qual quer fase do pro ces so.
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre a or ga ni za ção da Se gu ri -
da de So ci al, ins ti tui Pla no de Cus te io e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

Lei Orgâ ni ca da Se gu ri da de So ci al

Art. 53. Na exe cu ção ju di ci al da dí vi da ati va da
União, suas au tar qui as e fun da ções pú bli cas, será fa -
cul ta da ao exe qüen te in di car bens à pe nho ra, a qual
será efe ti va da con co mi tan te men te com a ci ta ção ini -
ci al do de ve dor.

§ 1º Os bens pe nho ra dos nos ter mos des te ar ti -
go fi cam des de logo in dis po ní ve is.

§ 2º Efe tu a do o pa ga men to in te gral da dí vi da
exe cu ta da, com seus acrés ci mo le ga is, no pra zo de 2
(dois) dias úte is con ta dos da ci ta ção, in de pen den te -
men te da jun ta da aos au tos do res pec ti vo man da do,
po de rá ser li be ra da a pe nho ra, des de que não haja
ou tra exe cu ção pen den te.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se tam bém
às exe cu ções já pro ces sa das.

§ 4º Não sen do opos tos em bar gos, no caso le -
gal, ou sen do eles jul ga dos im pro ce den tes, os au tos
se rão con clu sos ao juiz do fe i to, para de ter mi nar o
pros se gui men to da exe cu ção.

Art. 104. Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção.

Art. 105. Re vo gam-se as dis po si ções em con -
trá rio.
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Bra sí lia, 24 de ju lho de 1991; 170º da Inde pen -
dên cia e 103º da Re pú bli ca.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

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

XXXV – a lei não ex clu i rá da apre ci a ção do Po -
der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to;
....................................................................................

LEI Nº 8.397, DE 6 DE JANEIRO DE 1992

Insti tui me di da ca u te lar fis cal e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia de ci são-terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 609, DE 1999

Alte ra o art. 495 da Lei nº 5.869, de 11 
de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so
Ci vil, e am plia o pra zo da ação res ci só ria
quan do re fe rir-se a pre ca tó rio ju di ciá rio.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 495 da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i -

ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 495. O di re i to de pro por ação res ci -
só ria se ex tin gue em 2 (dois) anos, ex ce to se
re la ti vo a pre ca tó rio ju di ciá rio, que se ex tin gue
em 8 (oito) anos, con ta dos, em qual quer caso,
do trân si to em jul ga do da de ci são.”

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

Jus ti fi ca ção

As ca u sas ju di ci a is pro mo vi das con tra a Fa zen -
da Pú bli ca Fe de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal nem sem -
pre al can çam os me lho res re sul ta dos no âm bi to pro -
ces su al. Entre elas há as que, de cor ren tes de ma ni -
pu la ções em al gum mo men to do pro ces so, como res -
tou de mons tra do pela CPI dos Pre ca tó ri os, ge ram de -
fe i tos in su por tá ve is, quer quan to ao mon tan te do dé -
bi to, ir re al, es tra tos fé ri co e in com pa tí vel com as re ce i -
tas dos Esta dos e Mu ni cí pi os, quer, por ou tro lado,
pela for ma es cu sa de seu al can ce.

A con se qüên cia ime di a ta des sa mo da li da de de
fra u de, pra ti ca da no pro ces so ju di ci al, é o fa vo re ci -
men to do ven ce dor da ação e o cor res pon den te pre ju í -
zo da Fa zen da Pú bli ca. Óbvio  que nem sem pre o ven -
ce dor de ca u sa con tra a Fa zen da age man co mu na do
com ser vi do res, mas quan do esse fato ocor re, por se -
rem os au tos en tre me a dos a ou tros, este de tra mi ta -
ção re gu lar, mas ca ram-se as con du tas em pro ve i to do
ilí ti co e, em ma i or ou me nor grau, em des pro ve i to de
todo o povo bra si le i ro que re co lhe im pos tos.

Esses fa tos ir re gu la res, ain da que even tu a is,
por si jus ti fi cam se re di men si o ne o pra zo de pro po si -
tu ra da ação res ci só ria de dois para oito anos, nas hi -
pó te ses em que o erá rio pos sa ter so fri do ou vir a so -
frer di la pi da ção, via de pro ces so ju di ci al in qui na do de
ví cio. A ra zão de se elas te cer o pra zo para a ação re -
vi si o nal é a mes ma que jus ti fi ca sua con ta gem em do -
bro ou em quá dru plo, quan do há in te res se pú bli co.

No que con cer ne à re vi são dos pa ga men tos por
pre ca tó ri os, em pra zo de oito anos, o in te res se é de
toda a so ci e da de, em seus ní ve is Fe de ral, Esta du al e
Mu ni ci pal, eis que esta ex pen de em tri bu tos ab so lu ta -
men te to dos os me i os de ma nu ten ção da má qui na
es ta tal. Não é jus to, pois, que a so ci e da de es te ja con -
tri bu in do para sus ten tar a fra u de per pe tra da con tra
ela pró pria, pelo uso ir re gu lar do me ca nis mo ju di ci al
dos pre ca tó ri os, e, ao fim, res te des pro vi da de me i os
para de fen der-se des ses pro ce di men tos e res cin dir o
jul ga do.

Com es tas ra zões, con cla mo os ilus tres Pa res à
apro va ção do apri mo ra men to da nor ma pro ces su al,
nos mol des da pre sen te pro pos ta.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Álva ro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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

LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to

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

TÍTULO IX
Do Pro ces so nos Tri bu na is

....................................................................................
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CAPÍTULO IV
Da Ação Res ci só ria

....................................................................................
Art. 495. O di re i to de pro por ação res ci só ria se

ex tin gue em dois (2), con ta dos do trân si to em jul ga do
da de ci são.
....................................................................................

Art. 1.219. Este Có di go en tra rá em vi gor no dia
1º de ja ne i ro de 1974, re vo ga das as dis po si ções em
con trá rio. – EMÍLIO G. MÉDICI, Pre si den te da Re pú -
bli ca, Alfre do Bu za id.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 610, DE 1999

Insti tui nor mas para fi xa ção de ta ri fas
a se rem co bra das pelo abas te ci men to de
água e pe los ser vi ços de es go ta men to sa ni -
tá rio no país, re gu la a trans fe rên cia do con -
tro le das ins ti tu i ções pro ve do ras des ses ser -
vi ços e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os sis te mas de abas te ci men to de água

e de es go ta men to sa ni tá rio em fun ci o na men to no
ter ri tó rio na ci o nal, per ten cen tes a en ti da des pú bli -
cas ou pri va das, as se gu ra rão aos usuá ri os con si -
de ra dos de ba i xa ren da na for ma des ta lei a pres ta -
ção con ti nu a da des ses ser vi ços, me di an te o pa ga -
men to da ta ri fa so ci al a que se re fe re o ar ti go se -
guin te.

Art. 2º A ta ri fa so ci al será cor res pon den te ao
va lor mé dio da me nor ta ri fa men sal co bra da dos
usuá ri os pela en ti da de pres ta do ra do ser vi ço nos
42 (qua ren ta e dois) me ses an te ri o res à vi gên cia
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O cál cu lo do va lor mé dio de
que tra ta este ar ti go to ma rá por base as ta ri fas mí ni -
mas co bra das em cada uma das lo ca li da des ser vi -
das pela en ti da de.

Art. 3º Se rão con si de ra dos de ba i xa ren da os
usuá ri os dos ser vi ços de abas te ci men to de água e
es go ta men to sa ni tá rio cu jas con tas men sa is te -
nham sido cal cu la das à base da ta ri fa mí ni ma em
qual quer mês do pe río do a que se re fe re o Pa rá gra -
fo Pri me i ro do art. 2º aci ma, sem pre ju í zo de ou tros
usuá ri os que ve nham a ser igual men te con si de ra -
dos de ba i xa ren da para os efe i tos des ta lei, de con -
for mi da de com cri té ri os que ve nham a ser es ta be le -
ci dos pela Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
ur ba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca ou ór gão que a 
su ce da na de fi ni ção, su per vi são e exe cu ção da po -

lí ti ca na ci o nal de abas te ci men to de água e sa ne a -
men to.

Art. 4º Sob a su per vi são e res pon sa bi li da de
téc ni ca do Ban co Na ci o nal do De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al (BNDES), será re a li za do ca -
das tro dos usuá ri os de ba i xa ren da de cada uma
das en ti da des pres ta do ras de ser vi ços de abas te ci -
men to de água e es go ta men to sa ni tá rio para per mi -
tir a iden ti fi ca ção da que les que se en qua drem nas
con di ções pre vis tas no art. 3º.

Art. 5º É ve da da a ali e na ção, a qual quer tí tu lo,
de bens in te gran tes do pa tri mô nio das en ti da des
pres ta do ras de ser vi ços de abas te ci men to de água
e es go ta men to sa ni tá rio des de que se jam con si de -
ra dos equi pa men tos ope ra ci o na is, bem as sim de
ações ou quo tas re pre sen ta ti vas do seu ca pi tal, sal -
vo quan do ocor rer a hi pó te se pre vis ta no art. 7º
des ta lei.

Art. 6º Será per mi ti da a subs cri ção e in te gra li -
za ção por ter ce i ros, pes so as fí si cas ou ju rí di cas,
na ci o na is ou es tran ge i ras, de ações ou quo tas de
au men tos de ca pi tal das en ti da des pres ta do ras de
ser vi ços de abas te ci men to de água e es go ta men to
sa ni tá rio, mes mo que essa subs cri ção e in te gra li za -
ção do au men to de ca pi tal im pli que na trans fe rên -
cia do con tro le em pre sa.

Pa rá gra fo úni co. O ca das tro de usuá ri os de
ba i xa ren da pre vis to no art. 4º fará par te in te gran te
dos acor dos de aci o nis tas ou ins tru men tos se me -
lhan tes que obri ga to ri a men te se rão ce le bra dos
como pré-con di ção ne ces sá ria para que a trans fe -
rên cia do con tro le pos sa ser efe ti va da.

Art. 7º Ocor ren do a trans fe rên cia de con tro le a 
que se re fe re o ar ti go an te ri or, as ações ou quo tas
de pro pri e da de do po der pú bli co po de rão ser ven di -
das, no todo ou em par te, após de cor ri dos três anos 
da data em que se te nha for ma li za do a trans fe rên -
cia, des de que a ven da não se ve ri fi que nos dez
me ses an te ri o res ou nos seis me ses sub se qüen tes
a qual quer ele i ção para es co lha de ti tu la res de
man da tos fe de ra is, es ta du a is ou mu ni ci pa is.

Art. 8º É ve da da a par ti ci pa ção de ins ti tu i ções
fe de ra is, fi nan ce i ras ou não, bem como a pres ta ção
de as sis tên cia ou apo io téc ni co, fi nan ce i ro ou de
qual quer ou tra na tu re za, di re to ou in di re to, a pro gra -
mas ou pro je tos de pri va ti za ção de en ti da des pres ta -
do ras de ser vi ços de abas te ci men to de água e de es -
go ta men to sa ni tá rio que não obe de çam às dis po si -
ções des ta lei, sob pena de res pon sa bi li da de de to -
dos os seus di ri gen tes.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
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Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção pre ten de al can çar a dois
ob je ti vos, em face da pos si bi li da de de pri va ti za ção de 
ins ti tu i ções res pon sá ve is pelo for ne ci men to de água
e es go tos, em al guns Esta dos e mu ni cí pi os bra si le i -
ros.

O pri me i ro ob je ti vo é o de evi tar que se re pi ta,
em re la ção a es ses ser vi ços ab so lu ta men te es sen ci -
a is à sa ú de e à qua li da de de vida da po pu la ção, o que 
ocor reu após a pri va ti za ção de em pre sas dis tri bu i do -
ras de ener gia elé tri ca: con su mi do res de ba i xa ren da, 
be ne fi ciá ri os de ta ri fas sub si di a das pe los con su mi do -
res de ren da mais alta, vi ram re pen ti na men te ele va -
rem-se as suas con tas men sa is, que an tes os ci la vam
em tor no de R$2 (dois re a is) para ní ve is vin te, trin ta e
mais ve zes su pe ri o res, acar re tan do o cor te do for ne -
ci men to de ener gia e enor mes trans tor nos para a po -
pu la ção mais hu mil de.

Com esse pro pó si to, em re la ção aos usuá ri os
atu a is, cu jos ní ve is de po bre za têm jus ti fi ca do a co -
bran ça con ti nu a da de uma ta ri fa mí ni ma pela água
que lhes é for ne ci da e pelo ser vi ços de es go ta men to
sa ni tá rio, a pre sen te pro po si ção pre ten de trans for -
mar o cos tu me de hoje no di re i to de ama nhã.

Assim, en quan to o art. 1º ins ti tui a ga ran tia de
con ti nu i da de da co bran ça de uma ta ri fa fi xa da em
fun ção da re a li da de so ci al do país  e da ne ces si da de
de  pre ser va ção da sa ú de do nos so povo, os ar ti gos
se guin tes, até o quar to, es ta be le cem es ti pu la ções
vol ta das para iden ti fi car os be ne fi ciá ri os atu a is, per -
mi tin do a apli ca ção prá ti ca do be ne fí cio que a lei quer
ga ran tir, en quan to o pa rá gra fo úni co do ar ti go 6º tor na 
obri ga tó ria a pre ser va ção da ta ri fa so ci al pe los su ces -
so res do po der pú bli co no con tro le das or ga ni za ções
que ora pres tam os ser vi ços e que ve nham a ser pri -
va ti za das.

O se gun do ob je ti vo que o pro je to bus ca as se gu -
rar é o de trans for mar a pri va ti za ção, se vier  a ocor -
rer, em uma opor tu ni da de de am pli a ção da pres ta ção
des ses ser vi ços tão im por tan tes com re cur sos não
one ro sos.

A for ma en con tra da foi a de evi tar que a pri va ti -
za ção en se je, pura e sim ples men te, a re ti ra da pelo
po der pú bli co dos in ves ti men tos que ora man tém
nes ses sis te mas.

Ora, é in dis cu tí vel que não exis te no país um só
es ta do e nem um só mu ni cí pio que es te ja as se gu ran -
do abas te ci men to de água de boa qua li da de e ser vi -
ços de es go ta men to sa ni tá rio a toda a sua po pu la ção. 
Mu i to lon ge dis so, será ne ces sá rio re a li zar ain da
gran des in ves ti men to para que es ses ser vi ços es sen -
ci a is se jam ofe re ci dos a to dos.

Se as sim é, des de que se ad mi te que haja, den -
tro ou fora do país, in ves ti do res dis pos tos a apli car re -
cur sos na aqui si ção do con tro le das em pre sas des se
se tor,  não tem sen ti do que se jam os re cur sos as sim
cap ta dos em pre ga dos para fi nan ci ar a mera trans fe -
rên cia pa tri mo ni al, pois isso re pre sen ta, de fato, a ob -
ten ção de re cur sos para fi nan ci ar o de sin ves ti men to
pú bli co no se tor de água e es go tos.

Se, ao con trá rio, as apli ca ções dos in ves ti do res
pri va dos, ao in vés de se rem uti li za das na aqui si ção
do pa tri mô nio atu al dos pro ve do res des ses ser vi ços,
fo rem des ti na das ao au men to do seu ca pi tal, ha ve rá
ime di a ta ele va ção do pa tri mô nio e da li qui dez des sas
em pre sas, que po de rão uti li zar no vas e vul to sas dis -
po ni bi li da des no fi nan ci a men to de in ves ti men tos que
am pli em o uni ver so de bra si le i ros por elas aten di dos.

Por que afir mar que es ses re cur sos se rão vul to -
sos? Se o que se pre ten de é trans fe rir para  o in ves ti -
dor pri va do o con tro le des sas or ga ni za ções , o au -
men to de ca pi tal a ser fe i to será ne ces sa ri a men te su -
pe ri or ao ca pi tal atu al para que a trans fe rên cia de
con tro le pos sa ope rar-se.

Des sa for ma, o pro ces so de pri va ti za ção será,
de fato, uma gran de ope ra ção que, além de as se gu -
rar a trans fe rên cia da ges tão dos sis te mas para o se -
tor pri va do, pro mo ve rá a ime di a ta ca pi ta li za ção das
em pre sas e, mais do que isso, a cap ta ção de re cur -
sos que, por se rem des ti na dos a apli ca ções de ca pi -
tal, não ele va rão a dí vi da ex ter na do país, se os in ves -
ti do res fo rem es tran ge i ros, e nem a dí vi da in ter na, se
os subs cri to res dos au men tos de ca pi tal fo rem bra si -
le i ros.

Em ou tras pa la vras, se a trans fe rên cia do con -
tro le se dá me di an te a com pra da ma i o ria do ca pi tal
vo tan te atu al, os re cur sos que ve nham a ser apli ca -
dos pe los in ves ti do res sa i rão do sis te ma. Se, como
pre ten de o pro je to, a trans fe rên cia acon te ce atra vés
da subs cri ção pe los no vos só ci os de um au men to de
ca pi tal su pe ri or ao atu al, es ses re cur sos no vos fi ca -
rão in te gral men te em po der da em pre sa.

É pre ci so as si na lar que não ha ve rá pre ju í zo de
qual quer es pé cie para o pa tri mô nio pú bli co cu jas
ações ou quo tas nes sas or ga ni za ções de i xa ri am de
ser de con tro le. Bem ao con trá rio, se con fir ma das as
tão anun ci a das ex pec ta ti vas de que a ges tão pri va da
des sas em pre sas au men ta rá a sua efi ciên cia e, ain -
da, se vier a ser igual men te con fir ma do o in te res se de 
gru pos in ter na ci o na is im por tan tes na aqui si ção do
seu con tro le, o va lor uni tá rio das ações que fi ca rão
com o po der pú bli co de ve rá au men tar, por pas sa rem
a ser pa péis de ma i or con fi a bi li da de no mer ca do e por 
re pre sen ta rem par te do ca pi tal de uma em pre sa que
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de ve rá me lho rar a sua ca pa ci da de de re mu ne ra ção
do in ves ti men to.

Fi nal men te, per mi to-me pe dir  a aten ção dos
meus no bres pa res para o fato de que os pro ce di men -
tos aqui con tem pla dos vão ao en con tro da gran de pri -
o ri da de  na ci o nal de com ba te à mi sé ria que in fe li ci ta a 
tan tos bra si le i ros, na me di da em que, sem re cor rer a
sub sí di os in de vi dos, sem one rar de qual quer for ma o
erá rio, as se gu ra a ma nu ten ção dos pre ços pe los qua -
is o abas te ci men to de água e o es go ta men to sa ni tá rio 
são hoje ofe re ci dos  aos usuá ri os de ba i xa ren da, do
mes mo modo que ga ran te re cur sos fi nan ce i ros não
one ro sos que po de rão vi a bi li zar a am pli a ção do nú -
me ro de bra si le i ros aten di dos com es ses ser vi ços es -
sen ci a is.

Por tudo isso, con fio na apro va ção do pro je to
ora sub me ti do ao jul ga men to do Con gres so na ci o nal.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999 –
Se na dor Ge ral do Melo.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, jus ti ça 
e ci da da nia e de Assun tos So ci a is, ca ben do 
à úl ti ma a de ci são-terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ade mir
Andra de.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 685, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Sa ú de as se guin tes in -
for ma ções:

1 – Qu a is en ti da des pri va das e Orga ni za ções
não-governamentais man tém ati vi da des de as sis tên -
cia à sa ú de nas co mu ni da des in dí ge nas?

2 – Que con vê nio ou ou tro ins tru men to pos su -
em com a Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de para o exer -
cí cio de tais ati vi da des?

3 – Qu an to re ce bem?
Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 686, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro, se jam pres ta -

das pelo Se nhor Mi nis tro da Jus ti ça as se guin tes in -
for ma ções:

1 – Qu a is en ti da des pri va das e Orga ni za ções
não-governamentais man tém ati vi da des nas co mu ni -
da des in dí ge nas?

2 – Que con vê nio ou ou tro ins tru men to pos su -
em com a FUNAI para o exer cí cio de tais ati vi da des?

3 – Qu an to re ce bem?
Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os re -
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, na for ma do Re gi men to.

Pas sa mos à lis ta de ora do res.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE) - Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra a V. Exª, pela or dem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de so li ci tar mi nha ins cri ção para uma
co mu ni ca ção ina diá vel no ho rá rio re gi men tal.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to como pri me i ro ora dor para fa zer a co -
munica ção ina diá vel na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 
Sr. Pre si den te, no mes mo sen ti do, so li ci to a mi nha
ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em se -
gun do lu gar, fica ins cri to o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, por per mu ta
com o Se na dor Álva ro Dias.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, vol to a esta tri bu na para de nun ci ar
que no Bra sil não há qual quer po lí ti ca ha bi ta ci o nal, na 
exa ta me di da em que os con tra tos de com pra da casa 
pró pria fo men tam dí vi das es tra tos fé ri cas, im pa gá ve is 
para a gran de ma i o ria dos bra si le i ros. Por isso, a ca u -
sa dos que par ti ci pam de mo vi men tos de ocu pa ção
de ter re no aca bam en con tran do res pal do de le gi ti mi -
da de e jus ti ça. 

De se jo res sal tar, Sr. Pre si den te, uma cam pa -
nha ou uma sé rie de re por ta gens que está sen do le -
va da ao ar pela Rede Glo bo de Te le vi são, no Jor nal
Na ci o nal. Ain da no dia de on tem, apre sen ta ram a
ocu pa ção de um ve lho ho tel aban do na do há mu i tos
anos, no Esta do de São Pa u lo, por de ze nas de fa mílias, 
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sem ne nhu ma con di ção. Inclu si ve uma cri an ça se
afo gou na ca i xa d’água do re fe ri do ho tel. Essa si tu a -
ção se re fle te em todo o nos so País, na ocu pa ção dos 
ter re nos ur ba nos não cons tru í dos e na pró pria ocu pa -
ção de con jun tos ha bi ta ci o na is não aca ba dos. Isso é
re al men te uma de mons tra ção da re a li da de. Di an te de 
tan tos pe ca dos que a mí dia co me te, pen so que essa
é uma ati tu de que deve ser res sal ta da e elo gi a da. A
Rede Glo bo, nes sas re por ta gens, está cha man do a
aten ção para o pro ble ma e mos tran do a re a li da de da
mi sé ria e do so fri men to do povo bra si le i ro.

Por tan to, tor na-se le gí ti ma e jus ta a ocu pa ção
que está sen do fe i ta pe los sem-tetos do nos so País.

Na vés pe ra de um novo mi lê nio, não se pode
ad mi tir que nos sos ir mãos mais po bres, tão bra si le i -
ros quan to nós, se quer te nham aces so a esse bem da 
vida que é a mo ra dia.

Cri ou-se a mís ti ca de que a casa pró pria é “um
so nho”. Mas que so nho é esse que nun ca se re a li za
ou se trans for ma em pe sa de lo de 15 a 25 anos de um
fi nan ci a men to im pa gá vel, por um pro du to de qua li da -
de nem sem pre sa tis fa tó rio?

Os ru mos do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção
pre ci sam ser cor ri gi dos e o ca mi nho deve ser o da in -
te gra ção dos des pos su í dos ao mer ca do de con su mo, 
dan do-lhes a chan ce de não se trans for ma rem em
pá ri as da so ci e da de.

Con tu do não é as sim que pen sa o Go ver no. A
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ao re to mar a casa dos mu -
tuá ri os ina dim plen tes, não bus ca uma real ini ci a ti va
de so lu ção ami gá vel, vez que des con si de ra que o
modo de cal cu lar a pres ta ção da casa pró pria, o sal do 
de ve dor e a dí vi da é com ple ta men te ab sur do. 

Te mos o exem plo prá ti co do Sr. Odir da Cos ta
Si que i ra, que en ca mi nhou cor res pon dên cia ao meu
ga bi ne te, na qual, in ques ti o na vel men te, com pro va
que dois con tra tos, fir ma dos na mes ma agên cia da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, de igual va lor de fi nan ci a -
men to e iden ti fi ca ção de ren da, para aqui si ção de
imó vel no mes mo con jun to ha bi ta ci o nal, em San ta -
rém - PA, pos su em va lo res de pres ta ções exa ge ra da -
men te di fe ren ci a dos, em bo ra o lap so de tem po en tre
a ce le bra ção des ses con tra tos seja tão-somente de
um mês, vez que os con tra tos fo ram fir ma dos res pec -
ti va men te em 30 de ju nho de 1986 e em 31 de ju lho
de 1986. Um paga R$152,20 e o ou tro paga R$82,22.

Re cen te men te, a mí dia no ti ci ou que uma de ve -
do ra do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção en con trou
uma so lu ção que bem de mons tra a in con gruên cia da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e a in com pe tên cia do Go -
ver no na área de ha bi ta ção. Essa mu tuá ria, can sa da
de ver sua dí vi da mul ti pli car-se por cin co ou seis ve -

zes o va lor ini ci al men te con tra ta do e de po is de já ter
pago cer ca de R$50 mil por um apar ta men to ava li a do
em R$70 mil, cons ta tou, há três anos, que ain da de -
via R$140 mil e es ta va pre mi da pela pres ta ção de
R$1,27 mil. Assim, de i xou de pa gar a pres ta ção e foi
lan ça da no rol dos ina dim plen tes da Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral.

No dia 21 de agos to úl ti mo, foi ao Anhem bi, em
São Pa u lo, onde seu apar ta men to se ria le i lo a do en tre 
cen te nas de ou tros em si tu a ção se me lhan te. Lá, ela
ar re ma tou o seu pró prio imó vel por R$35 mil à vis ta,
quan do o seu sal do de ve dor na Ca i xa Eco nô mi ca era
de R$140 mil. Ela ti nha um sal do de ve dor de R$ 140
mil, foi con si de ra da ina dim plen te e re sol veu ad qui rir
por le i lão o seu pró prio apar ta men to, que foi ar re ma -
ta do por R$35 mil à vis ta.

Não acre di to, sin ce ra men te, que haja uma jus ti -
fi ca ti va para que se per mi ta que tal ab sur do pos sa
con ti nu ar acon te cen do nes te País.

Por fim, para de mons trar ou tra ir re gu la ri da de,
ci te-se que a au di to ria ope ra ci o nal do Tri bu nal de
Con tas da União, re a li za da na área de ha bi ta ção e hi -
po te ca das su pe rin ten dên ci as re gi o na is da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, cons ta tou que o fi nan ci a men to
de um mo des to apar ta men to de 50 m, lo ca li za do na
ci da de sa té li te de So bra di nho, Dis tri to Fe de ral, no va -
lor R$30 mil, após um ano de pa ga men to de pres ta -
ção de cer ca de R$500, teve o seu sal do de ve dor au -
men ta do para R$40 mil. Esse va lor re pre sen ta um au -
men to de 30%, ape sar do pa ga men to da que las pres -
ta ções ser su pe ri or até mes mo ao alu guel dos imó ve -
is si mi la res na mes ma re gião.

Tra go ca sos con cre tos para que fi que mais fá cil
a com pre en são, por que o meu dis cur so, na ver da de,
é téc ni co e de mons tra os er ros co me ti dos pelo Sis te -
ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção no nos so País. E é uma
par te, in clu si ve, mais cha ta de ser lida, por isso cha -
mo a aten ção de ca sos es pe cí fi cos que po dem de -
mons trar a for ma er ra da de con du zir o fi nan ci a men to
da mo ra dia no nos so País.

O re a jus ta men to dos con tra tos de fi nan ci a men -
to para a aqui si ção da casa pró pria deve ser ba se a do
em ín di ce que re fli ta as va ri a ções do po der aqui si ti vo
da mo e da, con for me de ter mi na a Lei nº 4.380/64 - la -
men ta vel men te, uma lei ain da da épo ca da di ta du ra
mi li tar, que tem mais jus ti ça do que as leis pro mo vi das
no atu al re gi me po lí ti co -, re cep ci o na da como lei com -
ple men tar pela Cons ti tu i ção Fe de ral. Tal ori en ta ção vi -
nha sen do obe de ci da, mes mo após a edi ção da Re so -
lu ção nº 1.446, do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, que
de ter mi na va a cor re ção dos sal dos de ve do res pe los
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mes mos ín di ces de cor re ção mo ne tá ria in ci den tes so -
bre os de pó si tos da ca der ne ta de pou pan ça.

Não obs tan te tudo isso, com o ad ven to da Lei nº
8.177, de 1º de mar ço de1991, que al te rou a for ma de 
re a jus te dos de pó si tos de pou pan ças, vin cu lan do-o à
TR, e que ago ra está dis ci pli na do pelo art. 7º da Lei nº 
8.660/93, to dos os con tra tos fir ma dos no âm bi to do
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção ti ve ram as suas
cláu su las de re a jus tes al te ra das subs tan ci al men te, já 
que de i xa ram de es tar vin cu la das a um ín di ce ne u tro
de in fla ção, pas san do a se rem gui a das por ín di ces
que re fle tem as va ri a ções do cus to pri má rio das cap -
ta ções dos de pó si tos a pra zo fixo e que não tra duz as
va ri a ções da mo e da fren te à in fla ção.

Por tan to, a TR não é ín di ce de cor re ção mo ne -
tá ria, e essa prá ti ca con tra ria e des vir tua o dis ci pli na -
do pela Lei nº 4.380/64, a qual é lei ma te ri al men te
com ple men tar, que rege, nes se pon to, o con te ú do
dos con tra tos de fi nan ci a men to da casa pró pria.
Assim, é in de vi da a uti li za ção da TR como ín di ce de
“cor re ção mo ne tá ria” dos sal dos de ve do res, não só
dos con tra tos fir ma dos an tes da Lei nº 8.177/91, mas
tam bém para os con tra tos fir ma dos a par tir de 1º de
mar ço de 1991, no âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro de
Ha bi ta ção.

A cor re ção mo ne tá ria dos sal dos de ve do res, es -
ti pu la da pela Lei nº 4.380/64, im pli ca “mera atu a li za -
ção do va lor no mi nal do sal do de ve dor, a re com po si -
ção do va lor do ca pi tal em vir tu de da cor ro são in fla ci -
o ná ria”, o que im pe de a uti li za ção da TR para esse
fim, pois, con for me en ten di men to exa ra do pelo pró -
prio Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, na Adin nº 493, é um
ín di ce que re fle te “as va ri a ções do cus to pri má rio de
cap ta ção dos de pó si tos a pra zo fixo, não cons ti tui ín -
di ce que re fli ta a va ri a ção do po der aqui si ti vo da mo e -
da”, pelo que, a cláu su la que es ta be le ce a sua uti li za -
ção, além de ile gal, mos tra-se abu si va, vis to que ca u -
sa o de se qui lí brio con tra tu al, im pon do ônus ex ces si -
vo ao mu tuá rio e ge ran do en ri que ci men to ilí ci to dos
agen tes fi nan ce i ros.

A abu si vi da de da re fe ri da cláu su la se re ve la ain -
da em ra zão da me to do lo gia do cál cu lo da TR uti li za -
da pelo Ban co Cen tral, o qual con si de ra a re mu ne ra -
ção men sal mé dia dos cer ti fi ca dos e re ci bos de de pó -
si to ban cá rio - os fa mo sos CDB/RDB – emi ti dos pe las 
20 ma i o res ins ti tu i ções fi nan ce i ras do País, le van do
em con ta: taxa mé dia de re mu ne ra ção dos
CDB/RDBs; taxa mé dia pon de ra da de re mu ne ra ção;
e um re du tor, fi xa do por re so lu ção do Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal, em por cen ta gem so bre a mé dia
pon de ra da, para eli mi nar os efe i tos de cor ren tes da
tri bu ta ção e da taxa real his tó ri ca de ju ros da eco no -

mia, o qual pode ser mo di fi ca do para se ade quar às
al te ra ções na tri bu ta ção e a even tu a is va ri a ções na
taxa de ju ros real da eco no mia.

Ora, o pró prio Go ver no per ma nen te men te au -
men ta os ju ros dos CDB/RDBs para cap tar re cur sos,
ele van do es tron do sa men te a dí vi da ex ter na. Se se
cal cu la o re a jus te da pres ta ção e do sal do de ve dor
pela TR, es tá-se co me ten do um cri me con tra o mu -
tuá rio con su mi dor.

Des sa for ma, a fi xa ção do ín di ce da TR fica ao
ar bí trio dos agen tes da po lí ti ca eco nô mi ca go ver na -
men tal, ten do em vis ta o re du tor mó vel pre vis to em
sua me to do lo gia de cál cu lo, tra zen do in se gu ran ça ju -
rí di ca ao mu tuá rio-consumidor, além de pos si bi li tar a
va ri a ção a ma i or da obri ga ção da con tra ta da, à sua
re ve lia.

Não bas tas se todo o ex pos to, a es ti pu la ção da
TR nos con tra tos é uma cláu su la le o ni na que o di re i to
e a cons ciên cia re pe lem. Os con tra tos con têm cláu -
su la de re mu ne ra ção além da cláu su la de re a jus te.
Ve ja-se, por exem plo, o con tra to pa drão do ci da dão
que ci tei, o Sr. Odir da Cos ta Si que i ra, no cam po “f”,
item “a”; ele me man dou có pia do con tra to, o qual
ane xo ao meu pro nun ci a men to. Essa cláu su la es ta -
be le ce ju ros re mu ne ra tó ri os de 9,38069% que in clu -
em o cha ma do spre ad, ou seja, o ga nho lí qüi do do
ban que i ro, além da re mu ne ra ção pe los re cur sos que
cap ta (6% ao ano, na ca der ne ta de pou pan ça, nos
dias de hoje).

Ora, se a TR já con tém a re mu ne ra ção de ou -
tros in ves ti men tos, como é evi den te, se gue-se que o
ban que i ro re ce be dos mu tuá ri os do SFH duas re mu -
ne ra ções e mais o spre ad.

E não é só. A re mu ne ra ção de ou tros in ves ti -
men tos, em bu ti da na TR, é mu i to su pe ri or à re mu ne -
ra ção ta be la da da ca der ne ta de pou pan ça, por que a
TR é fi xa da a par tir da re mu ne ra ção flu tu an te, de
mer ca do, de ca pi ta is es pe cu la ti vos.

Aí está a ca u sa do de se qui lí brio eco nô mi -
co-financeiro dos con tra tos pac tu a dos no âm bi to do
Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção, com a in ci dên cia
da TR, e aí está a ra zão do vivo in te res se dos ban -
que i ros de todo o mun do pelo nos so sis te ma fi nan ce i -
ro. Quem paga o al mo ço, que não exis te gra tu i to, se -
gun do os eco no mis tas, são os mu tuá ri os.

É da ma i or im por tân cia res sal tar que os mu tuá -
ri os do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção são, em sua
ma i or par te, as sa la ri a dos. Não de sem pe nham eles
ati vi da de eco nô mi ca ren tá vel, lu cra ti va, que lhes per -
mi ta ban car a re mu ne ra ção de ca pi ta is es pe cu la ti vos
(aque les que são apli ca dos em de pó si tos a pra zo
fixo, com alto ju ros, que for mam a com po si ção da TR
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e cu jos ju ros al tos são cul pa ba si ca men te do pró prio
Go ver no). Os ban cos po dem co brar a TR, que não foi
ex clu í da do mun do ju rí di co, como afir mam os réus,
dos co mer ci an tes, in dus tri a is, ban que i ros, etc.

Des sa ma ne i ra, a úni ca sa í da para os mu tuá ri -
os é a ina dim plên cia. E o que pre ten de o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so e a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral? Man dar a po lí cia con tra aque la gen te? Eles 
não pre ci sam de po lí cia, mas de pão, sa ú de, edu ca -
ção, um lu gar para mo rar e um em pre go para que
pos sam ga nhar a vida. Por tan to, a ina dim plên cia do
SFH, ca u sa da pelo com por ta men to omis si vo do Go -
ver no FHC, se não so lu ci o na da, em nada di fe ri rá do
que há de pior na His tó ria bra si le i ra, de Ca nu dos a
Eldo ra do dos Ca ra jás, com a mor te de pes so as que
não têm onde mo rar, onde tra ba lhar. Po dem es sas
pes so as ser con si de ra das, nes sas con di ções, ci da -
dãs?

Esta mos no va men te di an te do mes mo pro ble -
ma. Des sa vez, em nos sas ci da des. E aí tra go ca sos
da mi nha re gião. Sa be mos que a Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e os bu ro cra tas do Con se lho Mo ne tá rio Na ci -
o nal es tão lon ge da sen si bi li da de; ao con trá rio, ace i -
tam a tese do FMI de que o PIB bra si le i ro di mi nua 1%, 
ge ran do ma i or po bre za em nos so País. Mas bas ta de
tan ta ver go nha e so fri men to!

Os sem-teto das ci da des bra si le i ras não me re -
cem en trar para a his tó ria como ce ná rio de mais um
con fli to san gren to em de cor rên cia da in to le rân cia.
Por isso, es ta mos à dis po si ção para, jun to com ou tras 
vo zes res pon sá ve is, pro du zir o diá lo go ne ces sá rio à
su pe ra ção do im pas se cri a do pela omis são do Go ver -
no FHC e da CEF.

Enca mi nhei ofí cio ao Pre si den te da Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, Sr. Emí lio Ca raz zai, so li ci tan do es -
cla re ci men tos so bre as de nún ci as aqui apre sen ta -
das, com có pia de todo o ma te ri al re ce bi do por meu
ga bi ne te. Espe ro que o Sr. Pre si den te da Ca i xa se
dig ne a nos en ca mi nhar res pos tas aos da dos que
apre sen to nes te pro nun ci a men to. É can sa ti vo, cha to
e, às ve zes, pou co com pre en sí vel, mas cre io que um
pe di do ofi ci al po de rá sen si bi li zar mais a au to ri da de
para que ana li se os fa tos aqui men ci o na dos, con tes -
tan do-os se for o caso.

Acres cen to ain da que já hou ve uma ale ga ção
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral de que a apli ca ção do
INPC, ín di ce de cor re ção mo ne tá ria, pre ju di ca ria os
mu tuá ri os por es tar aci ma da TR. Essa ale ga ção, no
en tan to, não tem pro ce dên cia al gu ma. Con for me de -
mons tram es tu dos do Dr. Je fer son Schne i der, pu bli -
ca dos na re vis ta do Con se lho Na ci o nal de Ma gis tra -
tu ra, a TR en con tra-se 30% aci ma do INPC, oca si o -

nan do, por tan to, gran des e sé ri os pre ju í zos aos mu -
tuá ri os do nos so País.

Sr. Pre si den te, que ro que se jam ane xa dos ao
meu pro nun ci a men to a có pia do ofí cio que en ca mi -
nhei ao Pre siden te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o
con tra to do mu tuá rio so fre dor do meu Esta do, que, à 
se me lhan ça dos de ou tros Esta dos, re cla ma o fato
de mo rar numa casa igual à do seu vi zi nho, fi nan ci a -
da na mes ma épo ca, nas mes mas con di ções, pa -
gan do uma pres ta ção de R$152, en quan to o seu vi -
zi nho paga ape nas R$82,22, além dos de ma is er ros
que de mons trei ha ver no Sis tema Fi nan ce i ro de Ha -
bi ta ção.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª a opor tu ni da de.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

OFÍCIO Nº 417/99

Bra sí lia/DF, 8 de se tem bro de 1999

Ilmº Sr.
Dr. Emí lio Ca e az zai
MD. Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o aten ci o sa men te, di ri jo-me a V. Sª para

tra tar de as sun to re le van te, qual seja o Sis te ma Fi nan ce i ro de
Ha bi ta ção.

Che gou-me a in for ma ção, atra vés da cor res pon dên cia
ane xa, de que con tra tos fir ma dos na mes ma agên cia da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, de igual va lor de fi nan ci a men to e iden ti fi ca -
ção de ren da pos su em va lo res de pres ta ção exa ge ra da men te di -
fe ren ci a dos, em bo ra o lap so de tem po en tre a ce le bra ção des ses 
con tra tos seja tão-somente de um mês.

Re gis tra ain da, que para a apu ra ção do va lor da pri me i ra
pres ta ção, hou ve um acrés ci mo de quin ze por cen to so bre o va -
lor en con tra do na mul ti pli ca ção en tre o co e fi ci en te da “ta be la pri -
ce” e o va lor do fi nan ci a men to.

Ade ma is, é no ti ci a do nos jor na is que a CEF en con tra-se
le i lo an do os imó ve is dos mu tuá ri os ina dim plen tes por va lo res
bas tan te in fe ri o res aos que são exi gi dos do mu tuá rio ina dim plen -
te a tí tu lo de atra so no pa ga men to do fi nan ci a men to e mes mo do
sal do de ve dor.

Do ex pos to, so li ci to a V. Sª o má xi mo em pre nho e agi li da -
de para os de vi dos es cla re ci men tos, res pon den do as de nún ci as
le van ta das na cor res pon dên cia ane xa, de for ma ine le gí vel para
le i gos, de como se ope ra o cál cu lo do fi nan ci a men to da “casa
pró pria”, bem como de que for ma se apu ra o sal do de ve dor, sem -
pre in di can do, para casa dado e con du ta pro mo vi da pela CEF,
qual a res pec ti va nor ma ju rí di ca au to ri za ti va des sa for ma de pro -
ce der.

Na ex pec ta ti va de um pro nun ci a men to de V. Sª à ques tão
apre sen ta da, for mu lo os vo tos de con si de ra ção e de su ces so no
de sem pe nho de suas fun ções.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente do Se na do Fe de ral.
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção para um bre ve
co mu ni ca do, nos ter mos do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
está ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Mo re i ra Men -
des.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Pre si den te, tam bém so li ci to a mi nha ins cri ção para
uma bre ve co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ernan des Amo rim, já há três Srs. Se na do res ins cri -
tos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Então, Sr. Pre si den te, gos ta ria de fa lar pela Li de ran -
ça do Par ti do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
po de rá opor tu na men te pe dir a pa la vra pela Li de ran ça 
do Par ti do, na tu ral men te com o apo io da pró pria Li de -
ran ça.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª quer pe dir a pa la vra pela or dem?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, pre ten dia pe dir a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, mas V. Exª já res pon deu.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Obri ga -
do pela sua com pre en são, Se na dor Osmar Dias.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias, por
per mu ta com o Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi nis tro da Fran ça,
Do mi ni que Stra uss-Kahn, pe diu de mis são. De nún ci -
as de cor rup ção pe sa vam con tra o Mi nis tro. E ele afir -
mou: “Um mi nis tro não pode exer cer sua mis são se
está sob sus pe i ta”. E adu ziu: “Não que ria co lo car em
ris co todo o Go ver no”. Pe diu de mis são o Mi nis tro
fran cês.

O Bra sil, evi den te men te, não é a Fran ça, mas
os Mi nis tros bra si le i ros bem que po di am mi rar-se
nes se bom exem plo fran cês. Há Mi nis tros sob sus pe -
i ta que per ma ne cem im pu nes nos seus car gos, afir -
man do sim ples men te que são ino cen tes, sem ex pli -
ca ção al gu ma que pos sa con ven cer as pes so as que

pos su em um mí ni mo de in for ma ção a res pe i to da qui -
lo que se de nun cia.

Na ver da de, eles co lo cam em ris co todo o Go -
ver no e, in clu si ve, a ima gem do Pre si den te da Re pú -
bli ca, que tem sido ex ces si va men te con tem pla ti vo,
co ni ven te e omis so em re la ção às de nún ci as de cor -
rup ção no seu Go ver no.

Ago ra é o Mi nis tro dos Trans por tes; an tes foi o
Mi nis tro dos Espor tes. E as de nún ci as con tra o Mi nis -
tro Ra fa el Gre ca con ti nu am di a ri a men te es tam pa das
em ór gãos de im pren sa do País. Ago ra, fa la-se do Mi -
nis tro dos Trans por tes.

Antes de ana li sar as úl ti mas de nún ci as con tra o
Mi nis tro dos Trans por tes, vol to à pri me i ra de nún cia,
aque la que fiz da tri bu na des ta Casa há mais de um
mês, exa ta men te no dia 21 de se tem bro, quan do
apre sen ta mos um re que ri men to so li ci tan do in for ma -
ções ao Sr. Mi nis tro a res pe i to do su per fa tu ra men to
da obra da BR- 476, a ro do via que liga Cu ri ti ba a Adri -
a nó po lis, en tre o Pa ra ná e São Pa u lo. Essa ro do via
de in te gra ção é a cha ma da Estra da da Ri be i ra e foi
su per fa tu ra da em cer ca de 30%. A em pre sa co lo ca da 
em oi ta vo lu gar – é bom re pe tir, é bom fri sar – foi con -
si de ra da a ven ce do ra de uma li ci ta ção, ape sar de
sete ou tras em pre sas te rem apre sen ta do va lor me nor 
para a exe cu ção da mes ma obra.

O re que ri men to de in for ma ções foi en ca mi nha -
do ao Sr. Mi nis tro pela Mesa do Se na do Fe de ral. Por -
tan to, de i xou de ser uma so li ci ta ção pes so al des te
Se na dor e pas sou a ser um re que ri men to da Casa no
dia 30 de se tem bro. O re que ri men to foi en ca mi nha do
há mais de um mês, e o Mi nis tro não res pon de. Cer ta -
men te, não en con trou a me lhor res pos ta para o ques -
ti o na men to fe i to. Como jus ti fi car um su per fa tu ra men -
to de 30%? É di fí cil, por tan to, a res pos ta.

Des sa for ma, re i vin di ca mos à Mesa pro vi dên ci -
as nes se sen ti do, com base no art. 216, §1º, do Re gi -
men to Inter no, que es ta be le ce:

“Art. 216. Os re que ri men tos de in for -
ma ções es tão su je i tos às se guin tes nor -
mas:..........................

§1º Ao fim de trin ta dias, quan do não
ha jam sido pres ta das as in for ma ções, o Se -
na do re u nir-se-á, den tro de três dias úte is,
para de cla rar a ocor rên cia do fato e ado tar
as pro vi dên ci as de cor ren tes do dis pos to no
art. 50, §2º, da Cons ti tu i ção.”

Diz o §2º do art. 50 da Cons ti tu i ção:

“§2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu -
ta dos e do Se na do Fe de ral po de rão en ca -
mi nhar pe di dos es cri tos de in for ma ção a Mi -
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nis tros de Esta do ou a qual quer das pes so -
as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im por tan -
do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa
ou o não-atendimento no pra zo de trin ta
dias, bem como a pres ta ção de in for ma ções 
fal sas.”

Por tan to, o Mi nis tro in cor re em cri me de res pon -
sa bi li da de. De acor do com o que pres cre ve a lei e ten -
do em vis ta o des ca so de mons tra do pelo Mi nis tro, so -
li ci ta mos pro vi dên ci as da Mesa do Se na do Fe de ral.
De fen der o Po der é, sem dú vi da, uma das res pon sa -
bi li da des mais im por tan tes dos di ri gen tes des ta
Casa, e não te nho ne nhu ma dú vi da de que as pro vi -
dên ci as se rão ado ta das. Ao agir com ir res pon sa bi li -
da de, o Mi nis tro pra ti ca um cri me de res pon sa bi li da -
de – isso no que diz res pe i to ao su per fa tu ra men to da
es tra da.

As de nún ci as que ga nha ram a im pren sa nos úl -
ti mos dias di zem res pe i to à co bran ça de pro pi nas
para a li be ra ção de re cur sos pro ve ni en tes de pre ca -
tó ri os no DNER, ou seja, ao pa ga men to de pre ca tó ri -
os im pli can do na li be ra ção de pro pi nas ao re dor de
25% do va lor prin ci pal da ação ju di ci al.

O DNER gas tou, até 15 de ou tu bro, R$96,3 mi -
lhões, ou seja, 87,81% das ver bas des ti na das ao pa -
ga men to de pre ca tó ri os, e o Pre si den te se diz sa tis fe -
i to com as ex pli ca ções do Mi nis tro. Mas como ex pli -
car a apli ca ção de 87,8% do to tal dos re cur sos des ti -
na dos ao pa ga men to de pre ca tó ri os quan do o Mi nis -
té rio e o DNER apli ca ram ape nas 19,2% dos re cur sos 
or ça men tá ri os na res ta u ra ção de es tra das, pou co se
im por tan do, por tan to, com o pés si mo es ta do das ro -
do vi as fe de ra is no País? E mais: in ves tiu ape nas em
obras de emer gên cia, que são obras da mais ab so lu -
ta ne ces si da de, 17,3% dos re cur sos e 14,1% dos re -
cur sos des ti na dos à pa vi men ta ção de ro do vi as no
País.

E pas mem, Srs. Se na do res: para eli mi nar áre as 
crí ti cas das es tra das, que são exa ta men te aque las
áre as pe ri go sas e res pon sá ve is por aci den tes que
cul mi nam, mu i tas ve zes, em pes so as fe ri das e mor -
tas, o DNER apli cou ape nas 8,8% dos re cur sos des ti -
na dos para esse ob je ti vo. Por tan to, fo ram des ti na dos
87,8% ao pa ga men to de pre ca tó ri os e 8,8% ao aten -
di men to de áre as crí ti cas das nos sas es tra das, que
con ti nu am, cer ta men te em to dos os Esta dos bra si le i -
ros, em pés si ma si tu a ção de con ser va ção. Mas o
Pre si den te se diz sa tis fe i to com es sas ex pli ca ções.

O lo bis ta João Luís da Fon se ca de nun ci ou o Mi -
nis tro, afir man do que “qual quer pa ga men to den tro do
DNER só é fe i to com a au to ri za ção do Mi nis tro” – es -
sas são pa la vras do lo bis ta ao jor nal Fo lha de S.Pa u -

lo. E o Che fe de Ga bi ne te do Mi nis tro, Sr. Ra i mun do
Dan tas, afir ma: “Acor dos ad mi nis tra ti vos só se rão
con su ma dos de po is do apro vo do ti tu lar des ta Pas ta”. 
Por tan to, es ses acor dos só são fe i tos com a au to ri za -
ção do Sr. Mi nis tro dos Trans por tes. Mas o Pre si den -
te se diz sa tis fe i to com as ex pli ca ções do Mi nis tro,
que afas tou do car go dois fun ci o ná ri os su bal ter nos
seus, ocu pan tes de car gos de con fi an ça no DNER,
como se isso bas tas se di an te das se ri ís si mas de nún -
ci as que es tão sen do ve i cu la das pela im pren sa do
País.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na dor
Álva ro Dias, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o 
apar te a V. Exª.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – No bre
Se na dor Álva ro Dias, V. Exª, a exem plo de vá ri os Se -
na do res e até da im pren sa, que no ti ci ou es sas ir re gu -
la ri da des no DNER ou no Mi nis té rio dos Trans por tes,
faz re fe rên cia a gra ves de nún ci as, so bre as qua is
esta Casa te ria por obri ga ção que to mar pro vi dên ci -
as. Qu an do se fala em pro pi nas, fico es tar re ci do, até
por que nós, Par la men ta res do Esta do de Ron dô nia,
apre sen ta mos vá ri as emen das de ban ca da ao Mi nis -
té rio dos Trans por tes, e, até en tão, não foi li be ra do
se quer um cen ta vo con tem plan do es sas emen das.
Será que isso está ocor ren do por que não nos so cor -
re mos des se mi la gre de pa gar o ne ces sá rio para a li -
be ra ção dos re cur sos com os qua is não fo mos agra ci -
a dos? V. Exª fa lou so bre os ma us-tratos das BRs.
Nes sa se ma na, na mi nha ci da de de Ari que mes, em
Ron dô nia, per de mos um gran de em pre sá rio por ca u -
sa de um bu ra co no as fal to em uma es tra da fe de ral
lo cal, a res pe i to do qual já fo mos re cla mar. Esse em -
pre sá rio caiu no bu ra co, per den do a vida. Tudo isso
tem acon te ci do, e o di nhe i ro está sen do em pre ga do
em pre ca tó ri os e está à mer cê de quem quer ne go ci ar 
e se be ne fi ci ar des se re cur so. Será que o Pre si den te
da Re pú bli ca está re al men te sa tis fe i to com essa cor -
rup ção toda? O PMDB, um gran de Par ti do, o que fala
so bre essa si tu a ção? Esta Casa de ve ria to mar uma
po si ção sé ria quan to a es sas de nún ci as. Mu i to obri -
ga do.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Se na dor
Ernan des Amo rim, obri ga do pelo seu apar te. Na ver -
da de, Se na dor, po de mos dis tin guir os go ver nan tes
com base em vá ri os que si tos: o que si to da ho nes ti da -
de, da efi ciên cia, da com pe tên cia ad mi nis tra ti va. Mas 
cre io ser uma mar ca do go ver nan te que se dis tin gue,
in clu si ve com lou vor da opi nião pú bli ca, man ter a sua
ca pa ci da de de in dig na ção.
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Nós de ve mos nos lo co mo ver pe los ca mi nhos
da po lí ti ca car re ga dos pela ca pa ci da de de in dig na -
ção. La men to quan do ve ri fi co ter o Pre si den te per di -
do – é cla ro que não que ro fa zer ne nhum tipo de jul -
ga men to in jus to, mas é o que sin to – a ca pa ci da de de
in dig na ção, por que es sas ex pli ca ções, que são sin -
ge las de ma is, não po de ri am con ven cer o Pre si den te
da Re pú bli ca, que tem a res pon sa bi li da de de ze lar
pela pro bi da de ad mi nis tra ti va do seu Go ver no. 

Essa ques tão do pa ga men to de pre ca tó ri os não
pode ser en ca ra da com tan ta sin ge le za. Por que o
DNER gas ta 87,8% com o pa ga men to de pre ca tó ri os, 
en quan to, por exem plo, o INSS gas tou ape nas 21,9% 
do que dis pu nha com essa mes ma fi na li da de, e o
Ban co Cen tral, que dis pu nha de cer ca de R$ 201 mi -
lhões para o pa ga men to de pre ca tó ri os, não pa gou
um cen ta vo se quer? Por que o DNER é mais ge ne ro -
so do que os de ma is ór gãos pú bli cos? E ge ne ro so
com quem? Ge ne ro so com os lo bis tas, que co bram
25% em for ma de pro pi nas para a li be ra ção des ses
re cur sos.

E mais, Sr. Pre si den te, o que co lo ca o Mi nis té rio 
dos Trans por tes, nes te mo men to, sob sus pe i ta: O
DNER pe diu, além do que gas tou no pa ga men to de
pre ca tó ri os, mais R$ 376,5 mi lhões para pa gar pre ca -
tó ri os nes te ano. Os téc ni cos da Co mis são de Orça -
men to ve ri fi ca ram que os pro ces sos ju di ci a is não se -
ri am jul ga dos em 1999, e a Co mis são de Orça men to,
por tan to, não aten deu a essa so li ci ta ção do DNER.
Se ti ves se aten di do, mais pre ca tó ri os te ri am sido li -
qui da dos pelo DNER e pelo Mi nis tro dos Trans por tes.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, há aí uma prá ti -
ca que con si de ra mos no ci va à pro bi da de ad mi nis tra -
ti va, e a res pon sa bi li da de é do Pre si den te: os acor -
dos ju di ci a is re a li za dos para pa ga men to de pre ca tó ri -
os. Isso não é ile gal, há um de cre to do Pre si den te, de
ou tu bro de 1997, que au to ri za o acor do ju di ci al, e o
DNER usou e abu sou des sa per mis são con ce di da
pelo de cre to pre si den ci al. Não é ile gal, é le gal, mas
não é da boa prá ti ca ad mi nis tra ti va. O Po der Pú bli co
deve de man dar até a úl ti ma ins tân cia, es pe ci al men te
no que diz res pe i to a pre ca tó ri os, que es tão per ma -
nen te men te sob sus pe i ta nes te País, mo ti vo in clu si ve 
de uma CPI de no to ri e da de in dis cu tí vel nes ta Casa
do Con gres so Na ci o nal. 

Su gi ro ao Pre si den te que re vo gue ime di a ta -
men te esse de cre to, sob pena de con ti nu ar per mi tin -
do a prá ti ca da im pro bi da de ad mi nis tra ti va, com essa
li cen ci o si da de na li be ra ção de re cur sos para pa ga -
men to de pre ca tó ri os, com co bran ça de pro pi nas,
con for me se de nun ci ou.

Sr. Pre si den te, em ra zão dis so, es tou apre sen -
tan do, hoje, um pro je to de lei que al te ra o art. 495 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, Có di go de Pro -
ces so Ci vil, am pli an do o pra zo da ação res ci só ria
quan do se re fe rir a pre ca tó rio ju di ciá rio. Pro po mos a
se guin te re da ção para o art. 495:

“Art. 495. O di re i to de pro por ação res -
ci só ria se ex tin gue em 2 (dois) anos, ex ce to
se re la ti vo a pre ca tó rio ju di ciá rio, que se ex -
tin gue em 8 (oito) anos, con ta dos, em qual -
quer caso, do trân si to em jul ga do da de ci -
são”.

A jus ti fi ca ti va, eu leio, Sr. Pre si den te:

“As ca u sas ju di ci a is pro mo vi das con tra 
a Fa zen da Pú bli ca Fe de ral, Esta du al ou Mu -
ni ci pal nem sem pre al can çam os me lho res
re sul ta dos no âm bi to pro ces su al. Entre elas, 
há as que, de cor ren tes de ma ni pu la ção em
al gum mo men to do pro ces so, como res tou
de mons tra do pela CPI dos Pre ca tó ri os, ge -
ram de fe i tos in su por tá ve is, quer quan to ao
mon tan te do dé bi to ir re al, es tra tos fé ri co e
in com pa tí vel com as re ce i tas dos Esta dos e
Mu ni cí pi os, quer, por ou tro lado, pela for ma
es cu sa de seu al can ce.

A con se qüên cia ime di a ta des sa mo da -
li da de de fra u de, pra ti ca da no pro ces so ju di -
ci al, é o fa vo re ci men to do ven ce dor da ação 
e o cor res pon den te pre ju í zo da Fa zen da
Pú bli ca. Óbvio que nem sem pre o ven ce dor
de ca u sa con tra a Fa zen da age man co mu -
na do com ser vi do res – nem sem pre ocor re
o que está ocor ren do no DNER -, mas,
quan do esse fato ocor re – como está ocor -
ren do no DNER -, por se rem os au tos en tre -
me a dos a ou tros, este de tra mi ta ção re gu -
lar, mas ca ram-se as con du tas em pro ve i to
do ilí ci to e, em ma i or ou me nor grau, em
des pro ve i to de todo o povo bra si le i ro que
re co lhe im pos tos.

Esses fa tos ir re gu la res, ain da que
eventu a is, por si jus ti fi cam se re di men si o ne o
pra zo de pro po si tu ra da ação res ci só ria de dois
para oito anos, nas hi pó te ses em que o Erá rio
pos sa ter so fri do ou vir a so frer di la pi da ção, via
de pro ces so ju di ci al in qui na do de ví cio. “

Sr. Pre si den te, pro po nho oito anos exa ta men te
por que, com o ins ti tu to da re e le i ção, go ver nan tes re e -
le i tos nem sem pre apre sen tam um com por ta men to
de zelo no que diz res pe i to a de ter mi na das ações ju -
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di ci a is. Há ad vo ga dos do Esta do que aca bam per -
den do pra zos em ações ju di ci a is até como re fle xo do
com por ta men to mu i tas ve zes omis so ou co ni ven te de 
quem go ver na, ele i to pela po pu la ção, o Esta do.

Esta pro pos ta de am pli ar o pra zo para a res ci só -
ria, es ti pu lan do o pra zo de oito anos, per mi ti rá que
um go ver na dor ele i to, dis cor dan do das ações, no pla -
no ju di ci al, con du zi das pelo go ver no an te ri or, pos sa
uti li zar-se des se ex pe di en te da ação res ci só ria. Isso
im pe di rá que o Erá rio seja di la pi da do com o pa ga -
men to de pre ca tó ri os de fe ri dos de for ma in con sis ten -
te pelo Po der Ju di ciá rio, mu i tas ve zes por con se -
qüên cia de o Esta do não ter tido a de fe sa com a efi -
ciên cia que deve ter qual quer Esta do bra si le i ro quan -
do se tra ta de pre ser var o di nhe i ro pú bli co.

Por tan to, Sr. Pre si den te, o nos so pro nun ci a -
men to tem três ob je ti vos. O pri me i ro é de lem brar à
Mesa do Se na do a ne ces si da de de pro vi dên ci as em
re la ção à omis são do Mi nis tro, co me ten do cri me de
res pon sa bi li da de ao não res pon der em 30 dias o re -
que ri men to de in for ma ções que apre sen ta mos há
mais de um mês nes ta Casa, exa ta men te no dia 21 de 
se tem bro. 

A se gun da in ten ção do nos so pro nun ci a men to é 
co brar do Po der Exe cu ti vo uma mu dan ça de pos tu ra
no que diz res pe i to aos Mi nis tros de Esta do. É cla ro
que cer ta men te não po de mos co brar dos nos sos Mi -
nis tros com por ta men to se me lhan te a um mi nis tro
fran cês. Se ria mu i to bom se eles agis sem como o mi -
nis tro na Fran ça, que pede per mis são para evi tar que
o go ver no se con ta mi ne pela de so nes ti da de re sul tan -
te de atos ad mi nis tra ti vos in com pa tí ve is com a exi -
gên cia de mo ra li za ção da ati vi da de pú bli ca. 

A ter ce i ra in ten ção e ob je ti vo do nos so pro nun -
ci a men to é a apre sen ta ção des te pro je to, que es pe ro
pos sa vir a ser apro va do no Se na do da Re pú bli ca e
na Câ ma ra dos De pu ta dos, per mi tin do a go ver nan tes 
ze lo sos do di nhe i ro pú bli co, me di an te uma ação res -
ci só ria, im pe dir que o Esta do pa gue in de vi da men te
mi lhões de dó la res em pre ca tó ri os de fi ni dos de for ma
ir re gu lar e in jus ta no que diz res pe i to ao in te res se pú -
bli co no nos so País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, por 20 mi nu tos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA, NA
SESSÃO DE 9/11/1999, QUE, RETIRADO
PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do Cân di do, pela
or dem.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te,
peço a V. Exª que, se pos sí vel, faça mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – No bre
Se na dor, a Mesa la men ta in for mar a V. Exª que já te -
mos três Srs. Se na do res ins cri tos para esse fim.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu ar do Du tra para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de 5 mi nu tos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res,
ini ci al men te re gis tro, com sa tis fa ção, o re tor no do no -
bre Se na dor Ro nal do Cu nha Lima ao nos so con ví vio.
É com mu i ta sa tis fa ção que ve mos S. Exª em fran ca
re cu pe ra ção, re tor nan do aos tra ba lhos do Se na do. 

Sr. Pre si den te, por ou tro lado, a co mu ni ca ção
que eu gos ta ria de fa zer não é agra dá vel como o re -
tor no de S. Exª ao nos so con ví vio. Sr. Pre si den te, re -
gis tro uma ame a ça de bom ba na sede da OAB em
Ser gi pe, fe i ta on tem por in ter mé dio de três te le fo ne -
mas. Um de les foi aten di do pelo Pre si den te da OAB,
Dr. Cé sar Bri to, e o se gun do, pelo vice-Pre si den te,
Dr. Ma no el Cas sio. Em am bos, a pes soa que dava os
te le fo ne mas anun ci a va a pre sen ça da bom ba e di zia
que o mo ti vo era pelo tra ba lho que a OAB vem de sen -
vol ven do pela de fe sa dos di re i tos hu ma nos em nos so 
Esta do. Qu e re mos re gis trar, in clu si ve – e aí não há
qual quer ila ção com re la ção às pos sí ve is sus pe i tas –
que, na se ma na pas sa da, o Pre si den te da OAB en tre -
gou ao Go ver na dor do Esta do, Dr. Alba no Fran co, um 
dos siê me di an te o qual enu me ra uma sé rie de ir re gu -
la ri da des, des vi os, abu so de au to ri da de por par te do
Co man dan te da Po lí cia Mi li tar, Co ro nel Hé lio Sil va.
Nes sa ame a ça de bom ba, a pes soa que dava os te le -
fo ne mas fa zia re fe rên cia tam bém a esse dos siê. Fe -
liz men te, após a con vo ca ção da po lí cia, do Co man do
de Ope ra ções Espe ci a is da Po lí cia Mi li tar e da Po lí cia 
Fe de ral, os qua is fi ze ram uma var re du ra no pré dio
da OAB, cons ta tou-se que não ha via efe ti va men te
bom ba al gu ma. Mas essa ini ci a ti va, na ver da de,
tem cla ra men te a in ten ção de ini bir o tra ba lho de -
sen vol vi do na ges tão do Dr. Cé sar Bri to à fren te da
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Ordem dos Advo ga dos do Bra sil. Qu e ro re gis trar, in -
clu si ve, que o Dr. Cé sar Bri to, Pre si den te da OAB,
está hoje em Bra sí lia, e terá uma au diên cia com o Mi -
nis tro da Jus ti ça, Dr. José Car los Dias. Na opor tu ni da -
de, ele co mu ni ca rá o epi só dio e en tre ga rá uma có pia
do mes mo dos siê que en ca mi nhou ao Go ver na dor de 
Ser gi pe. 

Por tan to, ao re gis trar esse fato la men tá vel, que -
ro co brar das au to ri da des do meu Esta do, do Se cre -
tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca, que apu rem o epi só dio.
Ma ni fes to tam bém a nos sa ir res tri ta so li da ri e da de à
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, se ção Ser gi pe, na
pes soa do seu Pre si den te, Dr. Cé sar Bri to.

Espe ra mos, sin ce ra men te, que o Esta do de
Ser gi pe não seja in se ri do no mapa da vi o lên cia que
ve mos em mu i tos seg men tos do nos so País. 

Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª

tem a pa la vra como Lí der.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na do Se na do
ra pi da men te, numa co mu ni ca ção como Lí der, para,
em pri me i ro lu gar, e pen so que não falo ape nas em
meu nome mas em nome de to dos aque les que es tão
no Ple ná rio nes te ins tan te, dar as bo as-vindas ao Se -
na dor Ro nal do Cu nha Lima. 

O Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que tem a es -
ti ma de to dos nós, in de pen den te men te de nos sas fi li -
a ções par ti dá ri as, re tor na à esta Casa, te nho cer te za, 
com a mes ma in te li gên cia, com a mes ma ale gria e
com a mes ma de ter mi na ção que sem pre ca rac te ri zou 
a sua atu a ção par la men tar. 

De se jo, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, cum pri men tar pu bli ca men te o Se na dor Ro -
nal do Cu nha Lima pelo seu re gres so a esta Casa. Te -
nho cer te za de que com o seu re gres so vol ta re mos a
ter de ba tes com as ri mas que lhe são ca rac te rís ti cas.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, de se jo co mu ni car ao Ple ná rio que es tou
en ca mi nha do à Mesa pro je to de lei que pro í be a ven -
da de arma de fogo e de mu ni ção em todo o Ter ri tó rio
Na ci o nal. 

O Go ver no Fe de ral en ca mi nhou esse pro je to de 
lei ao Con gres so Na ci o nal. Tal pro je to en con tra-se
em exa me, nes te mo men to, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Ocor re que essa ma té ria ga nhou uma di men são
mu i to gran de. Eu di ria que os úl ti mos acon te ci men tos
re ve la ram ao País a ne ces si da de ur gen te de que

essa ma té ria seja vo ta da em re gi me de ur gên cia na
Câ ma ra e no Se na do. 

Nada im pe de, Sr. Pre si den te, que o exa me da
ma té ria se dê ao mes mo tem po na Câ ma ra e no Se -
na do. Daí por que, en quan to a Câ ma ra exa mi na esse
pro je to de lei, en ca mi nho à Mesa do Se na do o mes -
mo pro je to de lei, exa ta men te com o mes mo teor da -
que le que ori gi na ri a men te foi en ca mi nha do pelo Go -
ver no ao exa me do Con gres so Na ci o nal, pe din do aos 
Srs. Se na do res que, den tro das nor mas re gi men ta is,
pos sa esse pro je to ter uma tra mi ta ção que a so ci e da -
de re quer seja de ur gên cia.

Pa re ce-me fun da men tal – a CPI que se pro ces -
sa na Câ ma ra dos De pu ta dos tem re ve la do isso ao
País e, ain da hoje, o Pre si den te da Re pú bli ca, num
en con tro com os Srs. De pu ta dos que per ten cem
àque la CPI, já está a to mar pro vi dên ci as exi gi das
tam bém pela opi nião pú bli ca – que o Se na do não se
fur te a res pon sa bi li da de de tam bém exa mi nar essa
ma té ria com a ur gên cia de vi da. Por isso, Sr. Pre si -
den te, en ca mi nho à Mesa o tex to do pro je to de lei que 
diz tex tu al men te que “fica pro i bi da a ven da de arma
de fogo e mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal -
vo para as For ças Arma das, os ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca e as em pre sas de se gu ran ça pri va da re gu lar -
men te cons ti tu í das nos ter mos da le gis la ção es pe cí fi -
ca”.

Qu e ro, in clu si ve, cum pri men tar o Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros que, quan do Mi nis tro da Jus ti ça, tra ba -
lhou mu i to nes te pro je to. Enca re cer aos Srs. Se na do -
res que pos sam apre ci ar essa ma té ria com a ur gên -
cia de vi da.

O fato de eu es tar apre sen tan do esse pro je to,
Sr. Pre si den te, com a res pon sa bi li da de que te nho
como Lí der do Go ver no nes ta Casa, de mons tra a de -
ter mi na ção do Go ver no Fe de ral e, em par ti cu lar, do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que, no sen ti do de que
essa ma té ria pos sa ser apro va da no me nor tem po
pos sí vel.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Ro ber -
to Arru da, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los
Ma ga lhães, Pre si den te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª dis põe de 5 mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Ban ca da do PMDB, a Ban ca da da
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Pa ra í ba e os pa ra i ba nos em ge ral, to dos es ta mos
mu i to fe li zes com o re tor no do Se na dor Ro nal do Cu -
nha Lima. E de se ja mos não só o re tor no, que re mos o
com ple to res ta be le ci men to do nos so com pa nhe i ro,
Ro nal do Cu nha Lima. Que S. Exª seja mu i to
bem-vindo. A Pa ra í ba está mu i to fe liz.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Há duas ins cri ções para co mu ni ca ção ina -
diá vel. A Mesa re sol veu que, quan do for uti li za da a
fala para co mu ni ca ção ina diá vel, fica can ce la da a ins -
cri ção para uso da pa la vra no pe río do da Hora do
Expe di en te ou após a Ordem do Dia, para evi tar que
as pes so as fa lem duas, três ve zes, e ou tras fi quem
pre ju di ca das de da rem a sua con tri bu i ção ao Ple ná -
rio.

Com a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en -
ca mi nhei hoje à Mesa dois re que ri men tos de in for ma -
ções: um, ao Mi nis tro da Jus ti ça e ou tro, ao Mi nis tro
da Sa ú de, que ver sam exa ta men te so bre a atu a ção
de or ga ni za ções não-governamentais, prin ci pal men -
te em áre as in dí ge nas. 

Para re for çar es ses re que ri men tos de in for ma -
ções, res sal to as no tí ci as que têm re pe ti da men te
apa re ci do na im pren sa, como, por exem plo, a apre -
en são pelo IBAMA de 90 ara nhas que iri am para a Su -
í ça, e, prin ci pal men te, tra go ao co nhe ci men to do Ple -
ná rio tre cho de uma ma té ria pu bli ca da na re vis ta
Time, que diz que o trá fi co de ani ma is sil ves tres no
Bra sil mo vi men ta, por ano, cer ca de US$700 mi lhões.

Além dis so, re ce bi tam bém a in for ma ção – in -
clu si ve com uma de nún cia re pe ti da pelo Cimi – de
que la bo ra tó ri os dos Esta dos Uni dos co le ta ram san -
gue de ín di os, no Esta do de Ron dô nia, das tri bos Su -
ruí e Ka ri ti a na para, de ma ne i ra ile gal, fa zer pes qui -
sas ge né ti cas.

Por tan to, ao re gis trar es ses pe di dos de in for ma -
ções di ri gi dos aos Mi nis tros, peço à Mesa ce le ri da de
no en ca mi nha men to dos mes mos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para

uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re ce bi, há
uma hora, a in for ma ção de que a agên cia do Ban co
do Bra sil da ci da de de Ji pa ra ná, no Esta do de Ron dô -
nia, en con tra-se si ti a da por mais de dois mil pe que -
nos agri cul to res que de ve ri am ser be ne fi ci a dos pelo
fi nan ci a men to do Pro naf e até hoje não o fo ram. La -

men to pro fun da men te esse fato e so li da ri zo-me com
to dos es ses pe que nos agri cul to res.

Sr. Pre si den te, como V. Exª sabe e os de ma is
Se na do res tam bém, Ron dô nia é um Esta do es sen ci -
al men te agrí co la, com mais de cem mil pe que nas pro -
pri e da des, e não é pos sí vel o des ca so e a de mo ra
com que o Ban co do Bra sil tra ta es ses mo des tos e
pe que nos agri cul to res, para quem o di nhe i ro do Pro -
naf é in dis cu ti vel men te a re den ção du ran te todo o
ano.

E mais ain da, quan do vejo in for ma ções, con fir -
ma das pela Su pe rin ten dên cia do Ban co do Bra sil lá
do meu Esta do, de que avan çam as ne go ci a ções mas 
que fal tam re cur sos no or ça men to do Ban co do Bra -
sil, la men to, por que, com pa ran do com em prés ti mos
que o Ban co do Bra sil fez, por exem plo, na ca la da da
no i te, na agên cia de Nova York, à BB-Tur, que é uma
co li ga da do ban co e que, por tan to, não po de ria ter ne -
go ci a ções com essa ins ti tu i ção. A BB-Tur re ce beu
US$7,5 mi lhões da que la agên cia do Ban co do Bra sil.
Isso sig ni fi ca apro xi ma da men te R$15 mi lhões, o que
se ria su fi ci en te para aten der à toda de man da re pri mi -
da do Pro naf lá no meu Esta do. 

Fica aqui o re gis tro, o meu re pú dio à ati tu de do
Ban co do Bra sil e o meu apo io a to dos aque les pe -
que nos agri cul to res do meu Esta do.

Apro ve i to a opor tu ni da de para co mu ni car à
Mesa que dei en tra da hoje em um pro je to de lei que
muda a si tu a ção vi gen te hoje da ba ga gem acom pa -
nha da dos bra si le i ros que vão para o ex te ri or e re tor -
nam ao Bra sil. Há uma si tu a ção de in jus ti ça, e esse é
um ple i to da Con fe de ra ção Na ci o nal do Tu ris mo, para 
que to dos os bra si le i ros que vi a jam ao ex te ri or pos -
sam tra zer con si go os mil dó la res fa cul ta dos pela lei.
Esse va lor hoje está di vi di do em duas par tes:
US$500, o tu ris ta traz do ex te ri or, e os ou tros
US$500, ele é com pe li do, in du zi do a gas tar em com -
pras nos cha ma dos free shop pings, quan do des ce no 
ae ro por to. E é con tra esse ni cho de mer ca do, essa
re ser va de mer ca do que apre sen to este pro je to de lei, 
para fa cul tar ao tu ris ta bra si le i ro a pos si bi li da de de
es co lher onde ele pode e quer gas tar os mil dó la res
que a lei lhe re ser va, ou in te i ra men te no ex te ri or, ou
in te i ra men te nas lo jas dos cha ma dos free shop pings,
ou di vi din do como me lhor lhe aprou ver.

Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do
Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 611, DE 1999

Alte ra o De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966 fi xan do pra zo má xi mo
para pa ga men to de in de ni za ção de si nis tros 
por par te das so ci e da des se gu ra do ras e es -
ta be le cen do a mul ta apli cá vel no caso de
seu des cum pri men to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro

de 1966, que “Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de se gu ros e
res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as”, pas sa a vi go rar 
acres ci do dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 83-A. O con tra to de se gu ro con te -
rá, obri ga to ri e da de, cláu su la fi xan do o pra zo 
para pa ga men to de in de ni za ção de si nis -
tros, que não po de rá ex ce der:

I – nos se gu ros obri ga tó ri os, a dez
dias úte is, con ta dos do mo men to em que fi -
car apu ra do o va lor da in de ni za ção, me di an -
te acor do das par tes in te res sa das;

II – nos de ma is ca sos, a trin ta dias,
con ta dos da data do cum pri men to das exi -
gên ci as es ta be le ci das pela se gu ra do ra."

“Art. 113-A. O des cum pri men to do pra -
zo a que se re fe re o art. 83-A su je i ta as so -
ci e da des se gu ra do ras a mul ta no va lor cor -
res pon den te à in de ni za ção de vi da.”

Art. 2º Esta lei en tra e vi gor trin ta dias após a
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção vi gen te não es ta be le ce pra zo para
a li qui da ção de si nis tro, ex ce to no caso dos se gu ros
obri ga tó ri os.

Embo ra o Con se lho Na ci o nal de Se gu ros Pri va -
dos – CNSP e a Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va -
dos – SUSEP, no exer cí cio da com pe tên cia que lhes
foi de le ga da pelo De cre to-Lei nº 73, de 1966, te nham
ba i xa do nor mas re gu lan do a ma té ria, en ten de mos
que o tema, por sua im por tân cia, re co men da tra ta -
men to em lei.

Por ou tro lado, o va lor da mul ta es ti pu la do pela
Re so lu ção nº 14, de 1995, do CNSP, é de ape nas
R$6.872,24 (seis mil e oi to cen tos e se ten ta e dois re -
a is e vin te e qua tro cen ta vos), o que re co men da sua
ma jo ra ção, de for ma a ini bir a prá ti ca des sa in fra ção,
que tan tos trans tor nos ca u sa ao se gu ra do ou be ne fi -
ciá rio do se gu ro.

Da mes ma for ma que se exi ge o pa ga men to
tem pes ti vo do prê mio por par te do se gu ra do, sob

pena de per der o di re i to à in de ni za ção, de ve-se ado -
tar me di da equi va len te em re la ção à se gu ra do ra ina -
dim plen te.

São es ses os mo ti vos que nos le vam a apre sen -
tar este pro je to, para o qual so li ci ta mos o apo io dos
ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ney Su as su na

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NO VEM BRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

....................................................................................
Art. 83. Aa apo li ces, cer ti fi ca dos e bi lhe tes de

se gu ro men ci o na rão a res pon sa bi li da de ma xi ma da
So ci e da de Se gu ra do ra, ex pres sa em mo e da na ci o -
nal para co ber tu ra dos ris cos ne les des cri tos e ca rac -
te ris ti cas.
....................................................................................

Art. 113. AS pes so as fí si cas ou ju ri di ca que re a -
li za rem ope ra ções de se gu ro, con se gu ro ou res se gu -
ro com a de vi da au to ri za ção no País ou no ex te ri or, fi -
cam su je i tas à pena de mul ta igual ao va lor da im por -
tân cia se gu ra da ou res se gu ra da.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 612, DE 1999

Alte ra o De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966, atri bu in do pri vi lé gio es -
pe ci al aos cre do res por res ti ti u i ção de prê -
mio de se gu ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 86 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de

no vem bro de 1966, que “Dis põe so bre o Sis te ma Na -
ci o nal de Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as”, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 86. Os se gu ra dos e be ne fi ciá ri os
que se jam cre do res por in de ni za ção ajus ta -
da ou por ajus tar ou por res ti tu i ção de prê -
mio têm pri vi lé gio es pe ci al so bre re ser vas
téc ni cas, fun dos es pe ci a is ou pro vi sões ga -
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ran ti do ras das ope ra ções de se gu ro, ca ben -
do ao IRB o mes mo pri vi lé gio após o pa ga -
men to aos se gu ra dos e be ne fi ciá ri os.”(NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor trin ta dias após a
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos da le gis la ção vi gen te, na fa lên cia (e
na li qui da ção) os cré di tos obe de cem à se guin te clas -
si fi ca ção, para fins de pre fe rên cia no seu pa ga men to:

I – cré di tos tra ba lhis tas;
II – cré di tos tri bu tá ri os;
III – cré di tos por en car gos da mas sa;
IV – cré di tos por dí vi das da mas sa;
V – cré di tos com di re i tos re a is de ga ran tia;
VI – cré di tos com pri vi lé gio es pe ci al so bre de ter -

mi na dos bens;
VII – cré di tos com pri vi lé gio ge ral; e
VIII – cré di tos qui ro gra fá ri os.
No con tra to de se gu ro, uma vez in te gral men te

pago o prê mio e so bre vin do a li qui da ção (ou fa lên cia)
da so ci e da de se gu ra do ra, duas si tu a ções po dem
ocor rer em re la ção ao cré di to do se gu ra do:

a) se o si nis tro já hou ver ocor ri do, o se gu ra do
terá di re i to à in de ni za ção es ti pu la da no con tra to, hi -
pó te se em que a lei lhe as se gu ra pri vi lé gio es pe ci al,
nos ter mos do art. 86 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1966, que “Dis põe so bre o Sis te ma Na -
ci o nal de Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as”:

“Art. 86. Os se gu ra dos e be ne fi ciá ri os
que se jam cre do res por in de ni za ção ajus ta -
da ou por ajus tar têm pri vi lé gio es pe ci al so -
bre re ser vas téc ni cas, fun dos es pe ci a is ou
pro vi sões ga ran ti do ras das ope ra ções de
se gu ro, ca ben do ao IRB o mes mo pri vi lé gio
após o pa ga men to aos se gu ra dos e be ne fi -
ciá ri os.”

b) não ten do ocor ri do o si nis tro, o se gu ra do terá
di re i to à res ti tu i ção pro por ci o nal do prê mio, re la ti va
ao pe río do não co ber to, sen do esse cré di to qui ro gra -
fá rio, ou seja, sem ga ran ti as ou pri vi lé gi os.

Essa dis ci pli na le gal acar re ta pre ju í zo aos cre -
do res por res ti tu i ção de prê mio, ten do em vis ta que,
nos pro ce di men tos de li qui da ção ou fa lên cia, di fi cil -
men te res tam re cur sos para o pa ga men to in te gral
dos cré di tos qui ro gra fá ri os.

Ade ma is, não ve mos mo ti vo para que se ex clua
do pri vi lé gio es pe ci al os cre do res por res ti tu i ção de
prê mio. Afi nal, a cons ti tu i ção de re ser vas téc ni cas,
fun dos es pe ci a is e pro vi sões ga ran ti do ras das ope ra -

ções de se gu ro tem por fi na li da de as se gu rar a so lu -
ção dos con tra tos em ge ral, e não ape nas da que les
em que já te nham ocor ri do o si nis tro.

São es ses os mo ti vos que nos le vam a apre sen -
tar este pro je to, para o qual so li ci ta mos o apo io dos
ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de
Se gu ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de
se gu ros e res se gu ros e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o ar ti go 2º do Ato Com ple men tar
nú me ro 23, de 20 de ou tu bro de 1966, de cre ta:
....................................................................................

Art. 86. Os se gu ra dos e be ne fi ciá ri os que se jam
cre do res por in de ni za ção ajus ta da ou por ajus tar têm
pri vi lé gio es pe ci al so bre re ser vas téc ni cas, fun dos
es pe ci a is ou pro vi sões ga ran ti do ras das ope ra ções
de se gu ro, ca ben do ao IRB o mes mo pri vi lé gio após o 
pa ga men to aos se gu ra dos e be ne fi ciá ri os.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 613, DE 1999 COMPLEMENTAR

Alte ra o De cre to-Lei nº 406, de 31 de
de zem bro de 1968, que “Esta be le ce nor mas 
ge ra is de di re i to fi nan ce i ro, apli cá ve is aos
im pos tos so bre ope ra ções re la ti vas à cir cu -
la ção de mer ca do ri as e so bre ser vi ços de
qual quer na tu re za, e dá ou tras pro vi dên ci -
as”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alí nea b do art. 12 do De cre to-Lei nº

406, de 31 de de zem bro de 1968, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 12. .................................................
..............................................................
b) o lo cal onde se efe tu ar a pres ta ção,

nos ca sos de:
1 – cons tru ção ci vil;
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2 – pes qui sa, per fu ra ção, ci men ta ção,
per fi la gem, es ti mu la ção de pe tró leo e gás
na tu ral;

3 – ou tros ser vi ços re la ci o na dos ou, de 
qual quer for ma, pres ta dos com a fi na li da de
de vi a bi li zar a ex plo ra ção e ex plo ta ção de
pe tró leo e gás na tu ral". (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O Impos to so bre Ser vi ços de Qu al quer Na tu re -
za, de com pe tên cia mu ni ci pal, nos ter mos do in ci so III 
do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de ral, car re ga uma
gran de dis tor ção. Com efe i to, a par tir do De cre to-Lei
nº 406, de 31 de de zem bro de 1968, aban do nou-se o
cri té rio de ter ri to ri a li da de ine ren te à com pe tên cia tri -
bu tá ria para (com ex ce ção dos ser vi ços re la ti vos a
obras ci vis) de ter mi nar que o im pos to é de vi do ao mu -
ni cí pio onde está o es ta be le ci men to pres ta dor do ser -
vi ço e não onde ele é efe ti va men te pres ta do.

O Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal (Lei nº 5.172, de
25 de ou tu bro de 1966) não es pe ci fi cou so bre a com -
pe tên cia tri bu tá ria, isto é, fi cou si len te quan to ao lo cal
de pres ta ção de ser vi ço. Tal si lên cio, evi den te men te,
não se tra du zia em sim ples omis são, vis to que o su -
pos to da com pe tên cia tri bu tá ria é o fa tor ter ri to ri al.
Na que la épo ca se en ten dia, pa ci fi ca men te, que o ISS 
era de vi do no lo cal onde o ser vi ço era pres ta do, de
acor do com o prin cí pio lo cus re git ac tum. Um Mu ni cí -
pio não po de ria exi gir o ISS do ser vi ço pres ta do em
ou tra co mu na.

À vis ta das di fi cul da des prá ti cas para ri go ro sa
ob ser vân cia do prin cí pio, so bre ve io al te ra ção pelo
Ato Com ple men tar nº 36, de 13 de mar ço de 1967, o
qual to da via, con ti nu ou atri bu in do pre pon de rân cia ao
lo cal de pres ta ção do ser vi ço, prin ci pal men te quan do
este era pres ta do em um úni co mu ni cí pio.

Pelo art. 6º do re fe ri do Ato Com ple men tar, fo ram
dis pos tas re gras para o caso de o ser vi ço ser pres ta do
em mais de um mu ni cí pio. Pas sou-se a con si de rar o lo -
cal da ope ra ção, para fins de in ci dên cia do ISS:

I – o lo cal de pres ta ção do ser vi ço:
a) cons tru ção ci vil;
b) ser vi ço pres ta do, em ca rá ter per ma nen te, por 

es ta be le ci men tos, só ci os ou em pre ga dos da em pre -
sa, se di a dos ou re si den tes no mu ni cí pio;

II – o lo cal da sede da em pre sa, nos de ma is ca sos.
O De cre to-Lei nº 406, de 31 de de zem bro de

1968, veio sub ver ter essa re gra, pres ti gi an do (com a
úni ca ex ce ção da cons tru ção ci vil) o lo cal do es ta be -
le ci men to pres ta dor do ser vi ço ou, na sua fal ta, o do -

mi cí lio do pres ta dor. A pre pon de rân cia pas sou a ser
de ter mi na da pelo prin cí pio do lex do mi ci lii. Assim, o
im pos to é de vi do não onde ocor re a ope ra ção, mas
onde o pres ta dor se es ta be le ce com âni mo de fi ni ti vo,
ou, pelo me nos, onde está o es ta be le ci men to pres ta -
dor do ser vi ço.

Obser ve-se que, além do aban do no qua se com -
ple to do cri té rio da ter ri to ri a li da de, esse ato le gal veio
in tro du zir fa tor de con tro vér sia ju rí di ca que, em trin ta
anos, não res tou ain da pa ci fi ca do.

Ain da hoje os dou tri na do res ain da di ver gem se
não se ria in cons ti tu ci o nal o des lo ca men to da com pe -
tên cia tri bu tá ria para ou tro mu ni cí pio se não aque le
em cujo ter ri tó rio ocor re o fato ge ra dor ou se a lei tri -
bu tá ria po de ria de ter mi nar, por fic ção le gal, qual quer
lo cal de pres ta ção para fins de in ci dên cia.

A dis cus são se es ten de, in clu si ve, so bre o con -
ce i to de es ta be le ci men to pres ta dor. Enquan to al guns
en ten dem que es ta be le ci men to pres ta dor se ria a
sede ou a ma triz da em pre sa, ou tros dão al can ce
mais res tri ti vo à ex pres são le gal, vis to que o De cre -
to-Lei fa lou em es ta be le ci men to pres ta dor e não es ta -
be le ci men to do pres ta dor. Por esta ver ten te, con -
clui-se que qual quer tipo de es ta be le ci men to do pres -
ta dor, seja um es cri tó rio, seja um pos to de ser vi ço,
seja ain da uma re pre sen ta ção, se ria o su fi ci en te para
des lo car a com pe tên cia tri bu tá ria.

Em duas oca si ções, aliás, esse foi o po si ci o na -
men to do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral:

RE-99.397/ES, Min. Dja ci Fal cão,
1983:

“ISS – Ha ven do es cri tó rio do re cor ren -
te no mu ni cí pio onde pres tou ser vi ço de lim -
pe za, ou ocor ren do o fato ge ra dor do tri bu -
to, não se pode des lo car a com pe tên cia tri -
bu tá ria para ou tro mu ni cí pio.”

RE-92.883/RS, Mins.Ra fa el Ma yer,
1980:

“ISS – Escri tó rio de con tac to. Com pe -
tên cia tri bu tá ria. A for ma ou a mo da li da de
de atu a ção da em pre sa, por con ve niên cia
de sua or ga ni za ção, por si só não po de rá
afas tar a com pe tên cia tri bu tá ria do mu ni cí -
pio, des de que ca rac te ri za da a ocor rên cia
do fato ge ra dor. Inter pre ta ção ra zoá vel (Sú -
mu la 400). RE não co nhe ci do.”

Sér gio Pin to Mar tins (Ma nu al do ISS, Ma lhe i -
ros, 2ª ed., 1998, pág. 229), de fen de que “para efe i -
to do ISS, es ta be le ci men to pres ta dor será o lo cal da 
ati vi da de do con tri bu in te, onde há o for ne ci men to do 
tra ba lho, a lo ca ção de bens mó ve is ou a ces são de
di re i tos. Há a pos si bi li da de de exis ti rem vá ri os es ta -
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be le ci men tos pres ta do res, des de que a em pre sa os
pos sua, como ma triz e fi li a is. Os es ta be le ci men tos
au xi li a res que não ti ve rem au to no mia ju rí di ca e eco -
nô mi ca não po de rão ser con si de ra dos como es ta be -
le ci men tos pres ta do res para efe i to do ISS. De pen -
den do, po rém, do ramo em pre sa ri al ado ta do pela
em pre sa, há di ver sos no mes para o es ta be le ci men -
to, como es cri tó rio, con sul tó rio, ar ma zém, fá bri ca,
ofi ci na, ate li er etc”.

Como se vê, a con tro vér sia é a tô ni ca. Enquan to 
a Su pre ma Cor te pres ti gia o lo cal do fato ge ra dor,
dou tri na do res di ver gem so bre o con ce i to de es ta be le -
ci men to, ou mes mo da im pos si bi li da de cons ti tu ci o nal
de uma lei cri ar fic ção que des lo que a com pe tên cia
tri bu tá ria. De tudo isso, re sul ta guer ra fis cal en tre mu -
ni cí pi os e, ao cabo, duas con se qüên ci as in de se já ve -
is: ou o ren di men to do im pos to aca ba sen do nulo
(pelo avil tra men to pro vo ca do pelo le i lão ne ga ti vo de
alí quo tas) ou o gros so da ar re ca da ção fica con cen tra -
do nas gran des me tró po les do eixo Rio-São Pa u lo,
onde es tão se di a das as gran des em pre sas de con -
sul to ria, de en ge nha ria, de pu bli i da de etc., pres ta do -
ras de ser vi ço de gran de va lor agre ga do. Nes se úl ti -
mo caso, o pre ju í zo é dos de ma is mu ni cí pi os – prin ci -
pal men te dos pe que nos mu ni cí pi os -, onde re al men te 
ocor re a pres ta ção do ser vi ço (e, por tan to, o fato ge -
ra dor do im pos to) até por im pos si bi li da de téc ni ca, na
ma i o ria dos ca sos, de en fren tar o pro ble ma.

O pro je to que ora se apre sen ta à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal não tem a pre ten são de cor ri -
gir o pro ble ma como um todo. Entre tan to, e para isso
se con cla ma o apo io dos ilus tres par la men ta res, é ob -
je ti va da a cor re ção de um caso par ti cu lar, re la ci o na do 
com a pres ta ção de ser vi ços (que é in ten sa, com
gran de one ra ção do mu ni cí pio, sem ne nhu ma con tra -
pres ta ção na for ma de im pos to) re la ci o na da com a
ex plo ra ção de pe tró leo e gás na tu ral.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na do ra Lu zia To le do.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 406, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1968

Esta be le ce nor mas ge ra is de di re i to fi -
nan ce i ro, apli cá ve is aos im pos tos so bre
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca -
do ri as e so bre ser vi ços de qual quer na tu re -
za, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i -
ções que lhe con fe re o § 1º do art. 2º do Ato Insti tu ci o -

nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968, re sol ve ba i xar o
se guin te De cre to-lei:
....................................................................................

Art. 12. Con si de ra-se lo cal de pres ta ção do ser -
vi ço:

a) o do es ta be le ci men to pres ta dor ou, na fal ta
de es ta be le ci men to, o do do mi cí lio do pres ta dor;

b) no caso de cons tru ção ci vil, o lo cal onde se
efe tu ar a pres ta ção.
....................................................................................

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio Na -
ci o nal e Insti tui Nor mas Ge ra is de Di re i to
Tri bu tá rio Apli cá ve is à União, Esta dos e Mu -
ni cí pi os.

....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

....................................................................................
Art. 156. Com pe te aos mu ni cí pi os ins ti tu ir im -

pos tos so bre:
....................................................................................

III _ ven das a va re jo de com bus tí ve is lí qui dos e
ga so sos, ex ce to óleo di e sel;
....................................................................................

ATO COMPLEMENTAR Nº 36

O pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe re art 30 do Ato Insti tu ci o nal nº 2,
de 27 de ou tu bro de 1965 re sol ve ba i xar o se guin te
Ato Com ple men tar:

Art. 1º Nas sa í das de bens de ca pi tal de ori gem
es tran ge i ra pro mo vi das pelo es ta be le ci men to que
hou ver re a li za da a im por ta ção, a base de cál cu lo do
im pos to so bre cir cu la ção de mer ca do ri as será a di fe -
ren ça en tre o va lor da ope ra ção de que de cor rer a sa -
í da e o cus to de aqui si ção dos re fe ri dos bens, nele
com pre en di dos os tri bu tos pa gos por oca sião de seu
de sem ba ra ço adu a ne i ro.

§ 1º Em subs ti tu i ção à di fe ren ça apu ra da na for -
ma des te ar ti go po de rão os im por ta do res op tar por
uma base  de cál cu lo fixa, equi va len te a 20% (vin te
por cen to) do va lor da ope ra ção.

§ 2º Para os efe i tos des te ar ti go, con si de ram-se
bens de ca pi tal as má qui nas e apa re lhos bem como
suas pe ças e aces só ri os e so bres sa len tes clas si fi ca -
dos nos ca pí tu los 84 (oi ten ta e qua tro) a 90 (no ven ta)
da Ta be la ane xa ao re gu la men to do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos quan do pela sua na tu re za
se des ti ne a em pre go di re to na pro du ção agrí co la ou
in dus tri al e na pres ta ção de ser vi ços.
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Art. 2º As em pre sas pro du to ras de dis cos fo no -
grá fi cos e ou tros ma te ri a is de gra va ção de som po de -
rão aba ter do mon tan te do im pos to so bre cir cu la ção
de mer ca do ri as o va lor dos di re i tos au to ra is ar tís ti cos
e co ne xos com pro va da men te pa gos pela em pre sa no 
mes mo pe río do aos au to res e ar tis tas, na ci o na is ou
do mi ci li a dos no Bra sil as sim como aos seus her de i -
ros e su ces so res, ou às en ti da des que os re pre sen -
tem.

Art. 3º As sa í das dos pro du tos a que se re fe re o
art. 5º do De cre to nº 104 de 13 de ja ne i ro de 1967 pro -
mo vi das, en tre 1º de fe ve re i ro e 31 de maio do cor ren -
te ano, por es ta be le ci men to de fir ma que os hou ver
in dus tri a li za do, da rão aos res pec ti vos ad qui ren tes o
di re i to a um cré di to fis cal em im por tân cia equi va len te
à que re sul ta ria da apli ca ção da alí quo ta in te gral do
im pos to so bre cir cu la ção de mer ca do ri as, ain da que
o re fe ri do im pos to te nha sido pago com re du ção con -
ce di da pelo mes mo ou por ou tro es ta do.

Art. 4º Na re ven da do tri go im por ta do pelo Ban -
co do Bra sil S.A. como exe cu tor do mo no pó lio de im -
por ta ção ins ti tu í do pelo De cre to-lei nº 210, de 27 de
fe ve re i ro de 1967, con si de ra-se lo cal da ope ra ção
para efe i to de ocor rên cia do fato ge ra dor do im pos to
so bre cir cu la ção de mer ca do ri as o lo cal da sede so ci -
al de ban cos, nos ter mos do § 1º, do art. 52, da lei nº
5.172, de 25 de ou tu bro de 1966.

Art. 5º O Ato Com ple men tar nº 35 pas sa a vi go -
rar com as se guin tes al te ra ções:

Alte ra ção 1ª _ No art. 3º Alte ra ção 2ª subs ti -
tua-se a ex pres são “No in ci so IV” por “No in ci so V”

Alte ra ção 2º _ No art. 6º su pri ma-se a ex pres -
são “não com pen sá vel pe las quo tas do Fun do de par -
ti ci pa ção dos es ta dos”.

Alte ra ção 3ª _ Subs ti tu am-se os §§ 3º e 4º do
art. 6º pelo se guin te: § 3º A que da da ar re ca da ção a
que se re fe re este ar ti go será apu ra da con fron tan -
do-se o com por ta men to mé dio das ar re ca da ções do
im pos to so bre cir cu la ção de mer ca do ri as no con jun to
da re gião com a do im pos to so bre ven das e con sig na -
ções, em igua is pe río dos de 1966, re a jus ta dos os res -
pec ti vos va lo res pe los ín di ces de cor re ção mo ne tá -
ria." 

Art. 6º No caso de em pre sas que re a li zem pres -
ta ção do ser vi ço em mais de um mu ni cí pio, con si de -
ra-se lo cal da ope ra ção para efe i to de ocor rên cia do
tato ge ra dor do im pos to mu ni ci pal cor res pon den te.

I _ O lo cal onde se efe tua a pres ta ção do ser vi -
ço.

a) no caso de cons tru ção ci vil;

b) quan do o ser vi ço for pres ta do em ca rá ter per -
ma nen te por es ta be le ci men to, só ci os ou em pre ga dos 
da em pre sa, se di a das ou re si den tes no mu ni cí pi os;

II _ O lo cal da sede da em pre sa da em pre sa,
nos de ma is ca sos.

Art. 7º A Lei nº 5.172 de 25 de ou tu bro de 1966,
e al te ra ções pos te ri o res pas sa a de no mi nar-se “Có di -
go Tri bu tá rio Na ci o nal”.

Art. 8º Este ato en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, fi can do re vo ga dos o in ci so II. do Art. 62 §
2 e os §§ 6º e 7º do art. 58 da Lei nº 5.172 de 25 de ou -
tu bro de 1966, al te ra da pelo Ato Com ple men tar nº 35, 
os incisos II e III do art. 10 do Ato Com ple men tar nº 34 e
pelo Ato Com ple men tar nº 35 e o Art. 5º do Ato Com ple -
men tar nº 35 de ma is dis po si ções em con tra rio.

Bra sí lia 13 de mar ço de 1967; 146º da Inde pen -
dên cia e 79º da Re pú bli ca – Hum ber to Cas tel lo Bran -
co – Octá vio Bu lhões Ro ber to Cam pos

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 614, DE 1999

Pro í be a ven da de arma de fogo e mu -
ni ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a ven da de arma de fogo e

mu ni ção em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal, sal vo para:
I – as For ças Arma das;
II – os ór gãos de se gu ran ça pú bli ca fe de ra is e

es ta du a is, as guar das mu ni ci pa is e o ór gão de in te li -
gên cia fe de ral:

III – as em pre sas de se gu ran ça pri va da re gu lar -
men te cons ti tu í das, nos ter mos da le gis la ção es pe cí -
fi ca.

§ 1º O Mi nis té rio da Jus ti ça, em con jun to com as 
For ças Arma das, ins ti tu i rá sis te ma de con tro le das ar -
mas for ne ci das aos en tes re la ci o na dos nos in ci sos II
e III, com pe tin do-lhes a re a li za ção de vis to ri as pe rió -
di cas, na for ma do re gu la men to.

§ 2º As ar mas per ten cen tes às en ti da des elen -
ca das nes te ar ti go de ve rão ter mar ca in de lé vel que
as dis tin gam das não re gis tra das.

Art. 2º As ar mas de fogo de pro pri e da de de par -
ti cu la res e res pec ti va mu ni ção de ve rão ser re co lhi das 
às uni da des das For ças Arma das, da Po lí cia Fe de ral
ou da Po lí cia Ci vil, no pra zo de tre zen tos e ses sen ta
dias con ta dos da data da pu bli ca ção des ta Lei.

§ 1º A União in de ni za rá os pro pri e tá ri os de que
tra ta o ca put des te ar ti go, na con for mi da de do re gu la -
men to des ta Lei.
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§ 2º A in de ni za ção pre vis ta nes te ar ti go só se
apli ca às ar mas que, por oca sião da pu bli ca ção des ta
Lei, fo rem con si de ra das re gu la ri za das.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se à mu ni ção 
de pro pri e da de de par ti cu la res.

§ 4º Os de ten to res de ar mas não re gu la res que
fi ze rem, vo lun ta ri a men te, a en tre ga, na for ma e no
pra zo pre vis to no ca put des te ar ti go, fi cam isen tos
das pe nas pre vis tas  no art. 10 da Lei nº 9.437, de 20
de fe ve re i ro de 1997.

Art. 3º Será apli ca da pena de mul ta de
R$50.000,00 (cin qüen ta mil re a is) a R$200.000,00
(du zen tos mil re a is):

I – à em pre sa de trans por te aé reo, ro do viá rio,
fer ro viá rio, ma rí ti mo, flu vi al ou la cus tre que, por qual -
quer meio, faça, pro mo va ou per mi ta o trans por te de
arma de fogo ou mu ni ção sem a de vi da au to ri za ção
ou com inob ser vân cia das nor mas de se gu ran ça:

II – à em pre sa pro du to ra ou co mer ci a li za do ra de 
ar ma men tos que re a li ze pu bli ci da de para ven da de
ar mas de fogo a par ti cu la res.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo en ca mi nha rá ao Con -
gres so Na ci o nal re la tó rio anu al so bre os re sul ta dos
ob ti dos com a apli ca ção des ta Lei, a ser pro du zi do
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, quan to à di mi nu i ção dos ín -
di ces de cri mi na li da de.

Art. 5º O art. 10 da Lei nº 9.437, de 1997, pas sa
a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 10. ................................................
Pena: re clu são de um a dois anos e

mul ta.
.............................................................
§ 4º A pena é au men ta da da me ta de:
I – se o cri me é pra ti ca do por ser vi dor

pú bli co, va len do-se do car go ou fun ção;
II – nos ca sos de re in ci dên cia."(NR)

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 7º Fi cam re vo ga dos os arts. 4º, 5º, 7º, 8º, 9º
e 18 da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta a re le vân cia e opor tu ni da de do
pre sen te pro je to, que visa a pro i bir a ven da de arma
de fogo e mu ni ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal, e
con si de ran do a ine xis tên cia de óbi ce le gal no to can te
à sua apre sen ta ção con co mi tan te men te na Câ ma ra
dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, op tei por sub -
me tê-lo a esta Casa, bus can do, além de ma i or ce le ri -
da de, um am plo de ba te so bre o tema.

As re cen tes ce nas de vi o lên cia a que te mos as -
sis ti do, se jam em as sal tos, em es co las e até mes mo

em ci ne mas, po de ri am ser evi ta das des de que hou -
ves se res tri ção ao uso das ar mas de fogo, ora su ge -
rin do nes te pro je to.

É opor tu no sa li en tar que o pro je to pre vê, na for -
ma do art. 2º, que as ar mas, ora em po der de par ti cu -
la res, se rão re co lhi das às uni da des das For ças Arma -
das, da Po lí cia Fe de ral ou da Po lí cia Ci vil, ga ran tin -
do-lhes a in de ni za ção de cor ren te des se re co lhi men -
to. Por tan to, ne nhum pre ju í zo ad vi rá ao ci da dão
quan do da apro va ção do pro je to em tela. Res sal te-se 
que as dis po si ções do pre sen te pro je to es ten dem-se
tam bém às res pec ti vas mu ni ções.

Não res ta ou tra al ter na ti va, pois, se não a de in -
ter vir no se tor para pro te ger o ci da dão, fren te à tris te
re a li da de le va da a cabo por ir res pon sá ve is que não
têm qual quer com pro mis so com a se gu ran ça co le ti va
e os va lo res fun da men ta is como a vida, a in te gri da de
fí si ca, a li ber da de e o pa tri mô nio do in di ví duo.

Esse me ca nis mo, sem dú vi da, irá pro pi ci ar ao
ci da dão ma i or se gu ran ça e tran qüi li da de, por meio do 
efe ti vo con tro le das ar mas de fogo no ter ri tó rio na ci o -
nal, a exem plo de pa í ses como Ja pão, Fran ça e Ingla -
ter ra, que es ti mu lam o de sar ma men to.

Em face do ex pos to, con cla mo os ilus tres pa res
à apro va ção do pre sen te pro je to, ten do em vis ta o al -
can çe so ci al que o mes mo en se ja.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor José Ro ber to Arru da.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de Armas _ 
SINARM, es ta be le ce con di ções para o re -
gis tro e para o por te de arma de fogo, de fi ne 
cri mes e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Armas

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Sis te ma Na ci o nal de
Armas _ SINARM, no Mi nis té rio da Jus ti ça, no âm bi to
da Po lí cia Fe de ral, com cir cuns cri ção em todo o ter ri -
tó rio na ci o nal.

Art. 2º Ao SINARM com pe te:
I _ iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e a pro pri e da de

de ar mas de fogo, me di an te ca das tro;
II _ ca das trar as ar mas de fogo pro du zi das im -

por ta das e ven di das no País;
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III _ ca das trar as trans fe rên ci as de pro pri e da de,
o ex tra vio, o fur to, o rou bo e ou tras ocor rên ci as sus -
ce tí ve is de al te rar os da dos ca das tra is.

IV _ iden ti fi car as mo di fi ca ções que al te rem as
ca rac te rís ti cas ou o fun ci o na men to de arma de fogo;

V _ in te grar no ca das tro os acer vos po li ci a is já
exis ten tes;

VI _ ca das trar as apre en sões de ar mas de fogo,
in clu si ve as vin cu la das a pro ce di men tos po li ci a is e ju -
di ci a is.

Pa rá gra fo úni co. As dis po si ções des te ar ti go
não al can çam as ar mas de fogo das For ças Arma das
de Au xi li a res, bem como as de ma is que cons tem dos
seus re gis tros pró pri os.

Art. 3º É obri ga tó rio o re gis tro de arma de fogo
no ór gão com pe ten te, ex ce tu a das as con si de ra das
ob so le tas.

Pa rá gra fo úni co. Os pro pri e tá ri os de ar mas de
fogo de uso res tri to ou pro i bi do de ve rão fa zer seu ca -
das tro como ati ra do res, co le ci o na do res  ou ca ça do -
res no Mi nis té rio do Exér ci to.

Art. 4º O Cer ti fi ca do de Re gis tro de Arma de
Fogo, como va li da de em todo o ter ri tó rio Na ci o nal au -
to ri za o seu pro pri e tá rio a man ter a arma de fogo ex -
clu si va men te no in te ri or de sua re si dên cia ou de pen -
dên cia des ta, ou, ain da, no seu lo cal de tra ba lho, des -
de que seja ele o ti tu lar ou o res pon sá vel le gal do es -
ta be le ci men to ou em pre sa.

Pa rá gra fo úni co. A ex pe di ção do cer ti fi ca do de
re gis tro de arma de fogo será pre ce di da de au to ri za -
ção do Si narm.

Art. 5º O pro pri e tá rio, pos su i dor ou de ten tor de
arma de fogo tem o pra zo de seis me ses, pror ro gá vel
por igual pe río do, a cri té rio do Po der Exe cu ti vo, a par -
tir da data da pro mul ga ção des ta lei, para pro mo ver o
re gis tro da arma ain da não re gis tra da, ou que teve a
pro pri e da de trans fe ri da, fi can do dis pen sa do de com -
pro var a sua ori gem, me di an te re que ri men to, na con -
for mi da de do re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. Pre su me-se de boa fé a pes -
soa que pro mo ver o re gis tro de arma de fogo que te -
nha em sua pos se.

CAPÍTULO III
Do Por te

Art. 6º O por te de arma de fogo fica con di ci o na -
do à au to ri za ção da au to ri da de com pe ten te, res sal -
va dos os ca sos ex pres sa men te pre vis tos na le gis la -
ção em vi gor.

Art. 7º A au to ri za ção para por tar arma de fogo
terá efi cá cia tem po ral li mi ta da, nos ter mos de atos re -
gu la men ta res e de pen de rá de o re que ren te com pro -

var ido ne i da de, com por ta men to so ci al pro du ti vo, efe -
ti va ne ces si da de, ca pa ci da de téc ni ca e ap ti dão psi co -
ló gi ca para o ma nu se io de arma de fogo.

§ 1º O por te es ta du al de arma de fogo re gis tra da 
res trin gir-se-á aos li mi tes da Uni da de da Fe de ra ção
na qual es te ja do mi ci li a do o re que ren te, ex ce to se
hou ver con vê nio en tre es ta dos li mí tro fes para re cí -
pro ca va li da de nos res pec ti vos ter ri tó ri os.

§ 2º (Ve ta do.)
§ 3º (Ve ta do.)
Art. 8º A au to ri za ção fe de ral para o por te de

arma de fogo, com va li da de em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, so men te será ex pe di da com con di ções es pe ci a -
is, a se rem es ta be le ci das em re gu la men to.

Art. 9º Fica ins ti tu í da a co bran ça de taxa pela
pres ta ção de ser vi ços re la ti vos à ex pe di ção de Por te
Fe de ral de Arma de Fogo, nos va lo res cons tan tes do
Ane xo a esta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res ar re ca da dos des ti -
nam-se ao cus te io e ma nu ten ção das ati vi da des do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral.

CAPÍTULO IV
Dos Cri mes e das Pe nas

Art. 10. Pos su ir, de ter, por tar, fa bri car, ad qui rir,
ven der, alu gar, ex por à ven da ou for ne cer, re ce ber,
ter em de pó si to, trans por tar, ce der, ain da que gra tu i -
ta men te, em pres tar, re me ter, em pre gar, man ter sob
guar da e ocul tar arma de fogo, de uso per mi ti do, sem
a au to ri za ção e sem de sa cor do com de ter mi na ção le -
gal ou re gu lar men tar.

Pena _ de ten ção de um a dois anos e mul ta.
§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
I _ omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para im pe dir

que me nor de de zo i to anos ou de fi ci en te men tal se
apo de re de arma de fogo que es te ja sob sua pos se
ou que seja de sua pro pri e da de, ex ce to para a prá ti ca
do des por to quan do o me nor es ti ver acom pa nha do
do res pon sá vel ou ins tru tor;

II _ uti li zar arma de brin que do, si mu la cro de
arma ca paz de ate mo ri zar ou trem, para o fim de co -
me ter cri mes;

III _ dis pa rar arma de fogo ou aci o nar mu ni ção
em lu gar ha bi ta do ou em suas ad ja cên ci as, em via
pú bli ca ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º A pena é de re clu são de dois anos a qua tro
anos e mul ta, na hi pó te se des te ar ti go, sem pre ju í zo
da pena por even tu al cri me de con tra ban do ou des ca -
mi nho, se a arma de fogo ou aces só ri os fo rem de uso
pro i bi do ou res tri to.
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§ 3º Nas mes mas pe nas do pa rá gra fo an te ri or
in cor re quem:

I _ su pri mir ou al te rar mar ca, nu me ra ção ou
qual quer si nal de iden ti fi ca ção de arma de fogo ou ar -
te fa to;

II _ mo di fi car as ca rac te rís ti cas da arma de fogo, 
de for ma a tor ná-la equi va len te a arma de fogo de uso 
pro i bi do ou res tri to;

III _ pos su ir, de ter, fa bri car ou em pre gar ar te fa to 
ex plo si vo e/ou in cen diá rio sem au to ri za ção;

IV _ pos su ir con de na ção an te ri or por cri me con -
tra a pes soa, con tra o pa tri mô nio e por trá fi co ilí ci to de 
en tor pe cen tes de dro gas afins.

§ 4º A pena é au men ta da da me ta de se o cri me
é pra ti ca do por ser vi dor pú bli co.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Fi na is

Art. 11. A de fi ni ção de ar mas, aces só ri os e ar te -
fa tos de uso pro i bi do ou res tri to será dis ci pli na da em
ato de Che fe do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, me di an te
pro pos ta do Mi nis té rio do Exér ci to.

Art. 12. Armas, aces só ri os e ar te fa tos de uso
res tri to e de uso per mi ti do são os de fi ni dos na le gis la -
ção per ti nen te;

Art. 13. Exce tu a das as atri bu i ções a que se re fe -
re o art. 2º des ta lei, com pe te ao Mi nis té rio do Exér ci -
to au to ri zar e fis ca li zar a pro du ção e ao co mér cio de
ar mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, in clu -
si ve o re gis tro e o por te de trá fe go de arma de fogo de
co le ci o na do res, ati ra do res e ca ça do res.

Art. 14. As ar mas de fogo en con tra das sem re -
gis tro e ou sem au to ri za ção se rão apre en di das e,
após ela bo ra ção de la u do pe ri ci al, re co lhi das ao Mi -
nis té rio do Exér ci to, que se en car re ga rá de sua des ti -
na ção.

Art. 15. É ve da da a fa bri ca ção, a ven da, à co -
mer ci a li za ção e a im por ta ção de brin que dos, ré pli cas
e si mu la cros de ar mas de fogo, que com es tas se
pos sam con fun dir.

Pa rá gra fo úni co. Exce tu am-se da pro i bi ção as
ré pli cas e os si mu la cros des ti na dos à ins tru ção, ao
ades tra men to, ou à co le ção de usuá rio au to ri za do,
nas con di ções fi xa das pelo Mi nis té rio do Exér ci to.

Art. 16. Ca be rá ao Mi nis té rio do Exér ci to au to ri -
zar, ex cep ci o nal men te, a aqui si ção de ar mas de fogo
de uso pro i bi do ou res tri to.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to no ca put não se
apli ca às aqui si ções dos Mi nis té ri os Mi li ta res.

Art. 17. A clas si fi ca ção le gal, téc ni ca e ge ral das
ar mas de fogo e de ma is pro du tos con tro la dos, bem

como a de fi ni ção de ar mas de uso pro i bi do ou res tri to
são de com pe tên cia do Mi nis té rio do Exér ci to.

Art. 18. É ve da do ao me nor de vin te e um anos
ad qui rir arma de fogo.

Art. 1º O re gu la men to des ta lei será ex pe di do
pelo Po der Exe cu ti vo no pra zo de ses sen ta dias.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to po de rá es ta be -
le cer o re ca das tra men to ge ral ou par ci al de to das as
ar mas.

Art. 20. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, ex ce to o art. 10, que en tra em vi gor após
o trans cur so do pra zo de que tra ta o art. 5º.

Art. 21. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 1997; 176ª da Inde -

pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO _ Nel son A. Jo bim _ Ze nil do
de Lu ce na.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 615, DE 1999

Alte ra a Lei nº 9.394, de 20 de de zem -
bro de 1996, que “Esta be le ce as di re tri zes e 
ba ses da edu ca ção na ci o nal”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo 4º do ar ti go 47 da Lei nº

9.394, de 20 de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 47. ..............................................
“§ 4º As ins ti tu i ções de edu ca ção su -

pe ri or ofe re ce rão, no pe río do no tur no, cur -
sos de gra du a ção nos mes mos pa drões de
qua li da de man ti dos no pe río do di ur no, sen -
do obri ga tó ria a ofer ta no tur na nas ins ti tu i -
ções pú bli cas equi va len te a, no mí ni mo, trin -
ta por cen to das va gas to ta is, ga ran ti da a
ne ces sá ria pre vi são or ça men tá ria.

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

Jus ti fi ca ção

Com cer te za, é por meio da edu ca ção que o es -
ta do e a fa mí lia po dem de sen vol ver as ap ti dões mo -
ra is e ma te ri a is ple nas do ci da dão, pre pa ran do-o
para o ide al de so li da ri e da de hu ma na ba se a do no
real prin cí pio de li ber da de que toma à con vi vên cia hu -
ma na pos sí vel e de se já vel.

É tam bém cer to a edu ca ção é a me lhor área de
apli ca ção do prin cí pio da igual da de de opor tu ni da -
des, tal vez a me lhor ma ne i ra de de sen vol ver o po ten -
ci al hu ma no.
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No en tan to, nem sem pre é pos sí vel as se gu -
rar-se con di ções idên ti cas a pes so as di fe ren tes.
Essas re a li da de, po rém, não deve anu lar as ten ta ti -
vas nes te sen ti do, ao con trá rio, deve es ti mu lá-las.

A idéia cons tan te do pro je to é, exa ta men te, a de
abrir opor tu ni da des àque les que, du ran te o pe río do
di ur no tem que tra ba lhar, ga nhan do o sus ten to pró -
prio ou o da fa mí lia, po den do se de di car aos es tu dos
ape nas no pe río do no tur no.

Enten de mos ser a me di da de in te i ra jus ti ça, pro -
pi ci an do me lhor opor tu ni da de a mi lha res de pes so as.

À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –

Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

..........................................................................
Art. 47. Na edu ca ção su pe ri or, o ano le ti vo re gu -

lar, in de pen den te do ano ci vil, tem, no mí ni mo, du zen -
tos dias de tra ba lho aca dê mi co efe ti vo, ex clu í do o
tem po re ser va do aos exa mes fi na is, quan do hou ver.

§ 1º As ins ti tu i ções in for ma rão aos in te res sa -
dos, an tes de cada pe río do le ti vo, os pro gra mas dos
cur sos e de ma is com po nen tes cur ri cu la res, sua du ra -
ção, re qui si tos, qua li fi ca ção dos pro fes so res, re cur -
sos dis po ní ve is e cri té ri os de ava li a ção, obri gan do-se 
a cum prir as res pec ti vas con di ções.

§ 2º Os alu nos que te nham ex tra or di ná rio apro -
ve i ta men to nos es tu dos, de mons tra do por meio de
pro vas e ou tros ins tru men tos de ava li a ção es pe cí fi -
cos, apli ca dos por ban ca exa mi na do ra es pe ci al, po -
de rão ter abre vi a da a du ra ção dos seus cur sos, de
acor do com as nor mas dos sis te mas de en si no.

§ 3º É obri ga tó ria a fre qüên cia de alu nos e pro -
fes so res, sal vo nos pro gra mas de edu ca ção à dis tân -
cia.

§ 4º As ins ti tu i ções de edu ca ção su pe ri or ofe re -
ce rão, no pe río do no tur no, cur so de gra du a ção nos
mes mos pa drões de qua li da de man ti dos no pe río do
di ur no, sen do obri ga tó ria a ofer ta no tur na nas ins ti tu i -
ções pú bli cas, ga ran ti da a ne ces sá ria pre vi são or ça -
men tá ria.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 616, DE 1999

Alte ra a Lei nº 8.934, de 18 de no vem -
bro de 1994, que dis põe so bre o Re gis tro

Pú bli co de Empre sas Mer can tis e Ati vi da des
Afins e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É re vo ga do o Pa rá gra fo úni co do art. 6º

da Lei nº 8.934, de 18 de no vem bro de 1994.
Art. 2º O ca put do art. 11 da Lei nº 8.934, de 18

de no vem bro de 1994 pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 11. Os vo ga is e res pec ti vos su -
plen tes se rão no me a dos, no Dis tri to Fe de -
ral, e nos Esta dos, sal vo dis po si ção em con -
trá rio, pe los Go ver nos des sas cir cuns cri -
ções, den tre bra si le i ros que sa tis fa çam as
se guin tes con di ções:”(NR)

Art. 3º O in ci so IV do art. 12 da Lei nº 8.934, de
18 de no vem bro de 1994 pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 12. ..............................................

IV – os de ma is vo ga is e su plen tes se -
rão de sig na dos, no Dis tri to Fe de ral e nos
Esta dos, por li vre es co lha dos res pec ti vos
Go ver na do res."(NR)

Art. 4º Os arts. 22, 25, 27 e 31 da Lei nº 8.934,
de 18 de no vem bro de 1994 pas sam a vi go rar com as
se guin tes re da ções:

“Art. 22. O Pre si den te e o Vi -
ce-Presidente se rão no me a dos,  em co mis -
são, no Dis tri to Fe de ral e nos Esta dos, pe -
los res pec ti vos Go ver na do res den tre os
mem bros do  co lé gio de vo ga is.”(NR)

.............................................................
“Art. 25. O Se cre tá rio-Geral será no -

me a do, em co mis são, no Dis tri to Fe de ral e
nos Esta dos, pe los res pec ti vos Go ver na do -
res, den tre bra si le i ros de no tó ria ido ne i da de
mo ral e es pe ci a li za dos em Di re i to Co mer ci -
al.”(NR)

.............................................................
“Art. 27. As pro cu ra do ri as se rão com -

pos tas de um ou mais pro cu ra do res e che fi -
a das pelo pro cu ra dor que for de sig na do pe -
los go ver na do res dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral.”(NR)

.............................................................
“Art. 31. Os atos de ci só ri os da jun ta

co mer ci al se rão pu bli ca dos no ór gão de di -
vul ga ção de ter mi na do em por ta ria do pre si -
den te, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al do Esta do
e do Dis tri to Fe de ral.”(NR)
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Art. 5º É re vo ga do o art. 62 da Lei nº 8.934, de 
18 de no vem bro de 1994.

Art. 6º Os arts. 3º e 6º do De cre to-Lei nº 2.056,
de 19 de agos to de 1983 pas sam a vi go rar com as se -
guin tes re da ções:

“Art. 3º As ta be las re la ti vas ao De par -
ta men to Na ci o nal de Re gis tro do Co mér cio
e os va lo res re fe ren tes ao ca das tro na ci o nal 
de em pre sas se rão de fi ni dos por ato do Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio e as ta be las das Jun tas Co mer ci a is,
por elas ela bo ra das, se rão apro va das pelo
Go ver no do Res pec ti vo Esta do ou do Dis tri -
to Fe de ral.”(NR)

.............................................................
“Art. 6º O pro du to da re mu ne ra ção dos 

ser vi ços pres ta dos pelo De par ta men to Na ci -
o nal de Re gis tro de Co mér cio, e das mul tas
por esse apli ca das será le va do à con ta do
Te sou ro Na ci o nal, como Re ce i ta Orça men -
tá ria da União.”(NR)

Art. 7º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Como co ro lá rio do que está es ta be le ci do na
Cons ti tu i ção Fe de ral, que dá com pe tên cia do Dis tri to
Fe de ral para le gis lar con cor ren te men te com a União
e com os Esta dos so bre jun tas co mer ci a is e que atri -
bui ao Dis tri to Fe de ral a mes ma com pe tên cia le gis la -
ti va re ser va da ao Esta do, é que é de todo con ve ni en -
te e opor tu no que a jun ta co mer ci al com sede na ca pi -
tal da re pú bli ca seja su bor di na da ad mi nis tra ti va men -
te ao Go ver no do Dis tri to Fe de ral. É este o ob je ti vo da 
pre sen te pro po si ção.

Para tan to, fi cam al te ra das a Lei nº 8.934, de 18
de no vem bro de 1994 e o De cre to-Lei nº 2.056, de 19
de agos to de 1983.

As al te ra ções nada ino vam, ape nas ade quam a
le gis la ção es pe cí fi ca ci ta da ao ob je ti vo do pro je to.

Á con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as;
Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –

Se na dor Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

....................................................................................
Art. 6º As jun tas co mer ci a is su bor di nam-se ad -

mi nis tra ti va men te ao go ver no da uni da de fe de ra ti va
de sua ju ris di ção e, tec ni ca men te, ao DNRC, nos ter -
mos des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A jun ta Co mer ci al do Dis tri to
Fe de ral é su bor di na da ad mi nis tra ti va e tec ni ca men te
ao DNRC.
....................................................................................

Art. 11. Os vo ga is e res pec ti vos su plen tes se rão
no me a dos, no Dis tri to Fe de ral, e nos Esta dos, sal vo
dis po si ção em con trá rio, pe los go ver nos des sas cir -
cuns cri ções, den tre bra si le i ros que sa tis fa çam as se -
guin tes con di ções:
....................................................................................

Art. 12. Os vo ga is e res pec ti vos su plen tes se rão 
es co lhi dos da se guin te for ma:
....................................................................................

IV – os de ma is vo ga is e su plen tes se rão de sig -
na dos, no Dis tri to Fe de ral, por li vre es co lha do Se na -
dor; e, nos Esta dos, pe los res pec ti vos go ver na do res.
....................................................................................

Art. 22. O pre si den te e o vi ce-presidente se rão
no me a dos, em co mis são, no Dis tri to Fe de ral, nos
Esta dos, pe los go ver na do res des sas cir cuns cri ções,
den tre os mem bros do co lé gio de vo ga is.
....................................................................................

Art. 25. O se cre tá rio-geral será no me a do, em
co mis são, no Dis tri to Fe de ral, nos Esta dos, pe los res -
pec ti vos go ver na do res, den tre bra si le i ros de no tó ria
ido ne i da de mo ral e es pe ci a li za dos em di re i to co mer -
ci al.
....................................................................................

Art. 27. As pro cu ra do ri as se rão com pos tas de
um ou mais pro cu ra do res e che fi a das pelo pro cu ra -
dor que for de sig na do pe los go ver na do res dos Esta -
dos e do DF.
....................................................................................

Art.31. Os atos de ci só ri os da jun ta co mer ci al se -
rão pu bli ca dos no ór gão de di vul ga ção de ter mi na do
em por ta ria do pre si den te, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
do Esta do e, Dis tri to Fe de ral.
....................................................................................

Art. 62. As atri bu i ções con fe ri das às pro cu ra do -
ri as pelo art. 28 des ta lei se rão exer ci das, no caso da
Jun ta Co mer ci al do Dis tri to Fe de ral, pe los as sis ten tes 
ju rí di cos em exer cí cio no De par ta men to Na ci o nal de
Re gis tro do Co mér cio.

DECRETO-LEI Nº 2.056
DE 19 DE AGOSTO DE 1983

Dis põe so bre a re tri bu i ção dos ser vi -
ços de re gis tro do co mér cio e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 3º As ta be las re la ti vas ao De par ta men to

Na ci o nal de Re gis tro do Co mér cio e à jun ta Co mer ci -
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al do Dis tri to Fe de ral e, os va lo res – re fe ren tes ao ca -
das tro na ci o nal de em pre sas se rão de fi ni dos por ato
do Mi nis tro da Indús tria e do Co mér cio e as ta be las
das de ma is Jun tas Co mer ci a is, por elas ela bo ra das,
se rão apro va das pelo Go ver no do res pec ti vo Esta do
ou Ter ri tó rio.
....................................................................................

Art. 6º O pro du to da re mu ne ra ção dos ser vi ços
pres ta dos pelo De par ta men to Na ci o nal de Re gis tro
do Co mér cio e das mul tas por es tes apli ca das será le -
va do à con ta do Te sou ro Na ci o nal, como Re ce i ta
Orça men tá ria da União.
....................................................................................

LEI Nº 7.695, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1988

Dá nova re da ção ao art. 2º do De cre -
to-Lei nº 2.056, de 19 de agos to de 1983,
que dis põe so bre a re dis tri bu i ção dos ser vi -
ços de re gis tro do co mér cio e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 617, DE 1999

Alte ra o ca put do art. 2º do De cre to-Lei 
nº 9.760, de 5 de se tem bro de 1946, atu a li -
zan do o con ce i to de ter re nos de ma ri nha.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 2º do De cre to-Lei nº

9.760, de 5 de se tem bro de 1946, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em
uma ex ten são de 13 (tre ze) me tros me di dos
ho ri zon tal men te, para a par te da ter ra, da po si -
ção da li nha do pre a mar-médio de 1999:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as, até
onde se faça sen tir a in fluên cia das ma rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das 
em zona onde se faça sen tir a in fluên cia
das ma rés."(NR)

Art. 2º As áre as pú bli cas que, por for ça do ar ti -
go an te ri or, de i xam de cons ti tu ir ter re nos de ma ri -
nha, ou ter re nos acres ci dos de ma ri nha, pas sam a
ter a sua pro pri e da de as sim dis tri bu í da:

I – con ti nu am sob a ti tu la ri da de da União,
aque las em que edi fi ca dos pré di os pú bli cos que
abri guem ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção fe -
de ral ou es te jam des ti na das à uti li za ção por pres ta -

do res de ser vi ços pú bli cos con ce di dos ou per mi ti dos
pela União;

II – per ten cem aos Esta dos onde si tu a das,
aque las em que edi fi ca dos pré di os pú bli cos que
abri guem ór gãos ou en ti da des da res pec ti va ad mi -
nis tra ção es ta du al ou es te jam des ti na das à uti li za -
ção por pres ta do res de ser vi ços pú bli cos con ce di -
dos ou per mi ti dos pe los Esta dos;

III – per ma ne cem sob a ti tu la ri da de dos res pec -
ti vos do na tá ri os, aque las do a das me di an te pré via
au to ri za ção em lei fe de ral;

IV – pas sam à pro pri e da de dos mu ni cí pi os
onde si tu a das, aque las não en qua drá ve is nas hi pó -
te ses des cri tas nos in ci sos an te ri o res e as par ce las
atu al men te ce di das, lo ca das, ar ren da das ou afo ra -
das a par ti cu la res pela União.

Pa rá gra fo úni co. A ven da dos imó ve is re ce bi -
dos pe los mu ni cí pi os na for ma do in ci so IV des te ar -
ti go fica con di ci o na da à uti li za ção dos re cur sos cor -
res pon den tes na ca pi ta li za ção de fun dos de pre vi -
dên cia para seus res pec ti vos ser vi do res.

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

Jus ti fi ca ção

Como é de co nhe ci men to ge ral, nos ter mos da
Cons ti tu i ção Fe de ral, são bens da União, den tre ou -
tros, os cha ma dos ter re nos de ma ri nha e seus
acres ci dos (art. 20, VII).

Por sua vez, dis pon do so bre a de fi ni ção des -
ses bens, as sim es ta be le ce o De cre to-Lei nº 9.760,
de 5 de se tem bro de 1946:

“Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em
uma pro fun di da de de 33 (trin ta e três) me -
tros me di dos ho ri zon tal men te, para a par te
da ter ra, da po si ção da li nha do pre a -
mar-mé dio de 1831:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta 
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as,
até onde se faça sen tir a in fluên cia das ma -
rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das 
em zo nas onde se faça sen tir a in fluên cia
das ma rés."

Art. 3º São ter re nos acres ci dos de
ma ri nha os que se ti ve rem for ma do, na tu ral 
ou ar ti fi ci al men te, para o lado do mar ou
dos rios e la go as, em se gui men to aos ter -
re nos de ma ri nha."

Como se vê, os ter re nos de ma ri nha são hoje
de fi ni dos, fun da men tal men te com base num pre su -
mí vel pre a mar-mé dio de 1831, a par tir do qual são
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me di dos, ho ri zon tal men te, 33 (trin ta e três) me tros li -
ne a res, em di re ção à ter ra.

Já os ter re nos acres ci dos de ma ri nha são aque les 
que, a par tir do re fe ren ci a do pre a mar-médio de 1831,
se for ma rem, na tu ral ou ar ti fi ci al men te, em di re ção
opos ta, ou seja, para o lado do mar ou dos rios e la go as.

Ora, até mes mo em ra zão de sua ori gem re mo -
ta, esse men ci o na do pon to de “pre a mar-médio de
1831", além de ser de di fí cil de ter mi na ção, tem ge ra -
do si tu a ções no mí ni mo inu si ta das em mu i tos re can -
tos do Bra sil, so bre tu do no que se re fe re à in se gu ran -
ça ju rí di ca de que se res sen tem mu i tos ad qui ren tes
de imó ve is re si den ci a is em ci da des li to râ ne as.

A si tu a ção tor na-se par ti cu lar men te cu ri o sa
quan do se tem pre sen te os ter re nos acres ci dos de
ma ri nha, sur gi dos, mu i to fre qüen te men te, em de cor -
rên cia do ater ra men to, cor re to ou não, de áre as li to râ -
ne as por cons tru to res ou in cor po ra do res. Com o
cres ci men to ur ba no, exis tem hoje, em mu i tas ci da des 
e ca pi ta is como Vi tó ria, por exem plo, inú me ras cons -
tru ções e pré di os edi fi ca dos em ater ros que dis tam,
em al guns ca sos, cen te nas de me tros da pra ia. Só
que, por for ça des se his tó ri co “pre a mar-médio de
1831", tais edi fi ca ções si tu am-se em ter re nos acres -
ci dos de ma ri nha, o que faz com que os ad qui ren tes
des ses imó ve is, qua se sem pre pes so as que não co -
nhe cem os me an dros do nos so di re i to, te nham que
pa gar, per pe tu a men te, fo ros anu a is à União e ja ma is
ve nham a dis por de uma es cri tu ra de fi ni ti va.

De ou tra par te, isso tem tam bém o ine gá vel efe i -
to de trans for mar a União, pos si vel men te, na ma i or
pro pri e tá ria de áre as ur ba nas em mu i tos Esta dos bra -
si le i ros, o que se nos afi gu ra, nos dias atu a is, um mo -
nu men tal con tra-senso, pois é no tó rio que, há já vá ri -
os anos, vem sen do pro mo vi da subs tan ci al re for ma
pa tri mo ni al no âm bi to do Esta do, ob je ti van do exa ta -
men te de i xar ao po der pú bli co ape nas o cum pri men to 
de suas fun ções bá si cas e es sen ci a is.

Essa, em li nhas ge ra is, é a re a li da de que pre -
ten de mos al te rar com o pre sen te pro je to.

Como me di das ini ci a is, es ta mos pro pon do que
seja re du zi da de 33 (trin ta e três) para 13 (tre ze) me -
tros a área que deve cons ti tu ir os cha ma dos ter re nos
de ma ri nha, a ser de li mi ta da, po rém, a par tir do pre a -
mar-médio do ano de 1999. Isso, a nos so ver, par ti cu -
lar men te em ra zão do en cur ta men to da área des se
tipo de bem da União, con tri bu i rá não ape nas para re -
du zir a atu al mar gem de in se gu ran ça ju rí di ca de que
se res sen tem mu i tos mi lha res de fa mí li as, como so -
bre tu do per mi ti rá uma pre ci sa de fi ni ção do pon to a
par tir do qual de vem ter iní cio os ter re nos de ma ri nha
e seus acres ci dos.

Por opor tu no, ca be-nos en fa ti zar que esse con -
jun to de me di das não tra rá qual quer in de fi ni ção ju rí di -
ca so bre a si tu a ção das áre as que de i xa rem de cons -
ti tu ir ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos, pois para 
pre ve ni-la es ta be le ce mos as vá ri as re gras ob je to do
art. 2º do pro je to, que não so men te res guar dam o di -
re i to de pro pri e da de da União e dos Esta dos so bre as
áre as onde têm edi fi ca ções ou ope ram con ces si o ná -
ri os e per mis si o ná ri os de ser vi ços pú bli cos que in te -
gram a sua ór bi ta de atu a ção, como ain da cla ra men te 
de fi nem a pro pri e da de dos mu ni cí pi os so bre as de -
ma is áre as ex ce den tes, pas san do a es tes, in clu si ve,
as par ce las de ter re no atu al men te ce di das, lo ca das,
ar ren da das ou afo ra das pela União a par ti cu la res.

Res sal te-se, por fim, que tam pou co ocor re rá
qual quer tipo de di la pi da ção do pa tri mô nio pú bli co,
pois, como aci ma as si na la do, con ti nu a rá a ser es ta tal
a pro pri e da de das áre as que não mais cons ti tu í rem
ter re nos ou acres ci dos de ma ri nha, além do que, para 
os mu ni cí pi os, hoje in vi sí ve is di fi cul da des fi nan ce i -
ras, es ses imó ve is po de rão cons ti tu ir va li o sa fon te de
re for ço de ca i xa, ob ser va da sem pre a li mi ta ção im -
pos ta no pa rá gra fo úni co do art. 2º do pro je to, que
con di ci o na a sua ali e na ção à uti li za ção dos re cur sos
au fe ri dos na ca pi ta li za ção de fun dos de pre vi dên cia
para seus ser vi do res, se gu ra men te um dos re le van -
tes pro ble mas do es ta do bra si le i ro na atu a li da de.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Pa u lo Har tung, PPS – ES.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 9.760
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dis põe so bre os imó ve is da União e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em uma pro fun -

di da de de 33 (trin ta e três) me tros, me di dos ho ri zon -
tal men te, para a par te da ter ra da po si ção da li nha da
pre a mar-média de 1831:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta ma rí ti ma
e nas mar gens dos rios e la go as, até onde se faça
sen tir a in fluên cia das ma rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das em zona
onde se faça sen tir a in fluên cia das ma rés.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des te ar ti go, a
in fluên cia das ma rés é ca rac te ri za da pela os ci la ção
pe rió di ca de 5 (cin co) cen ti me tros pelo me nos do ní -
vel das águas, que ocor ra em qual quer épo ca do ano.
....................................................................................
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Art. 20. São bens da União:
I – os que atu al men te lhe per ten cem e os que

lhe vi e rem a ser atri bu í dos;
II – as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à de fe sa

das fron te i ras, das for ti fi ca ções cons tru ções mi li ta res, 
das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e à pre ser va ção
am bi en tal de fi ni das em lei;

III –  os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de
água em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem
mais de um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í -
ses, ou se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele
pro ve nham, bem como os ter re nos mar gi na is e as
pra i as flu vi a is.

IV – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas li mí -
tro fes com ou tros pa í ses; as pra i as ma ri ti mas, as
ilhas oceâ ni cas e as cos te i ras, ex clu í das, des tas, as
áre as re fe ri das no art. 26, II;

V – os re cur sos na tu ra is da pla ta for ma con ti nen -
tal e da zona eco nô mi ca ex clu si va;

VI – o mar ter ri to ri al;
VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos;
VIII – os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca;
IX – os re cur sos mi ne ra is, in clu si ve os do sub -

so lo;
X – as ca vi da des na tu ra is sub ter râ ne as e os si ti -

os ar que o ló gi cos e pré-históricos;
XI – as ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pelo

ín di os.
§ 1º É as se gu ra da, nos ter mos da lei, aos Esta -

dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os bem como a
ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta da União, par ti ci pa -
ção no re sul ta do da ex plo ra ção de pe tró leo ou gás
na tu ral, de re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de
ener gia elé tri ca e de ou tros re cur sos mi ne ra is no res -
pec ti vo ter ri tó rio, pla ta for ma con ti nen tal, mar ter ri to ri -
al ou zona eco nô mi ca ex clu si va, ou com pen sa ção fi -
nan ce i ra por essa ex plo ra ção.

§ 2º A fa i xa de até cen to e cin qüen ta qui lô me tros 
de lar gu ra, ao lon go das fron te i ras ter res tres, de sig -
na da como fa i xa de fron te i ra, é con si de ra da fun da -
men tal para de fe sa do ter ri tó rio na ci o nal, e sua ocu -
pa ção e uti li za ção se rão re gu la das em lei.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 618, DE 1999

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº 8.069, 
de 13 de ju lho de 1990, que “dis põe so bre o 
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

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

Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes ar ti gos:

“Art. 65-A. Às ins ti tu i ções go ver na men -
ta is ou não-governamentais sem fins lu cra ti -
vos, par ti ci pan tes do re gi me es pe ci al de tra -
ba lho edu ca ti vo, nos ter mos do art. 68 da
Lei nº 8.069, de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e 
do Ado les cen te), são as se gu ra das:

I – re du ção de 50% (cin qüen ta por
cen to) da to ta li da de do va lor das par ce las
de vi das pelo em pre ga dor, a tí tu lo de con tri -
bu i ção ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da de
So ci al – INSS;

II – aba ti men to de 50% (cin qüen ta por
cen to) das con tri bu i ções so ci a is des ti na das
ao Ser vi ço So ci al da Indús tria – SESI, ao
Ser vi ço So ci al do Co mér cio – SESC, ao
Ser vi ço So ci al do Trans por te – SEST, ao
Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem Co mer -
ci al – SENAC, ao Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Indus tri al – SENAI, ao Ser vi -
ço Na ci o nal de Apren di za gem do Trans por -
te – SENAT, ao Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io
às Mi cro e Pe que nas Empre sas – SEBRAE, 
ao Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re -
for ma Agrá ria – INCRA e ao Fi nan ci a men to
do Se gu ro de Aci den tes do Tra ba lho;

III – re du ção para 2% (dois por cen to)
da alí quo ta re fe ren te ao de pó si to em con ta
vin cu la da des ti na da ao Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, de que tra ta a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990.

Art. 65-B. As ins ti tu i ções que ad mi ti -
rem ado les cen tes bol sis tas nos ter mos des -
ta lei, te rão tra ta men to pre fe ren ci al na ob -
ten ção de re cur sos jun to aos ór gãos de fi -
nan ci a men to fe de ra is."

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

Jus ti fi ca ção

A enor me de si gual da de so ci al pre va le cen te no
Bra sil, que gera fome, mi sé ria e con di ções su bu ma -
nas de vida para par ce las cada vez ma i o res de nos sa
po pu la ção, está a exi gir uma pron ta res pos ta da so ci -
e da de no ta da men te dos le gis la do res, em di ver sas
áre as, para ten tar mi ni mi zar o pro ble ma, an tes mes -
mo da re to ma da do nos so cres ci men to eco nô mi co.

To dos sa be mos da ex tre ma gra vi da de do pro -
ble ma re pre sen ta do pelo de sam pa ro em que se en -
con tra o me nor em nos so País.
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Dados re cen tes co le ta dos pela Fun da ção
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
(IBGE) na Pes qui sa Na ci o nal por Amos tra de Do -
mi cí lio (PNAD) de 1997 mos tram que em todo o
País 2.557.588 me no res, en tre cri an ças e ado les -
cen tes, na fa i xa de 10 a 14 anos de ida de, es tão no 
mer ca do de tra ba lho.

A pes qui sa mos tra, ain da, que esse uni ver so
está dis tri bu í do igual men te en tre os se to res ur ba -
no e ru ral. A ma i or par te des ses me no res está  no
mer ca do in for mal, em re gi me de eco no mia fa mi li ar 
ou atu an do no tra ba lho do més ti co.

A le gis la ção bra si le i ro – de acor do com a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20 apro va da em 16 de
de zem bro de 1998 – pro í be o tra ba lho a me no res
de 16 anos, per mi tin do, no en tan to a par tir de 14
anos de ida de, des de que na con di ção de apren -
diz. Aos ado les cen tes de 16 a 18 anos está pro i bi -
da a re a li za ção de tra ba lhos em ati vi da des in sa lu -
bres , pe ri go sas ou pe no sas, tra ba lho no tur no, tra -
ba lhos que en vol vam car gas pe sa das, jor na das
lon gas, e, ain da, tra ba lhos em lo ca is ou ser vi ços
que lhes pre ju di cam o bom de sen vol vi men to psí -
qui co, mo ral e so ci al.

No art. 227, § 3º, II, da Cons ti tu i ção Fe de ral
de 1988 e no art. 65 da Lei nº 8.069, de 1990 (Esta -
tu to da Cri an ça e do Ado les cen te), são as se gu ra -
dos ao ado les cen tes-aprendiz, com ida de mí ni ma
de 14 anos, os di re i tos tra ba lhis tas e pre vi den ciá ri -
os.

Em con fli to com a nor ma, ma ni fes tou-se a
pes qui sa do IBGE já men ci o na da, que tra duz a re -
a li da de do sis te ma la bo ral pá trio, re ve lan do que a
po pu la ção in fan to-juvenil tra ba lha em pés si mas
con di ções, sem a pro te ção das leis tra ba lhis tas,
com alto ín di ce de tra ba lha do res jo vens sem car te -
i ra as si na da e tra ba lhan do mais de 40 ho ras se ma -
na is.

Essa ima gem re fle te a si tu a ção de nos sas cri -
an ças e ado les cen tes tra ba lha do res que, pre mi -
dos pela cres cen te re ces são eco nô mi ca, são obri -
ga dos a con tri bu ir para a ma nu ten ção da fa mí lia.

Além do dra ma dos me no res que pe ram bu -
lam pe las ruas das ci da des, men di gan do, pros ti tu -
in do-se, co me ten do cri mes, sem que o po der pú -
bli co te nha meio de acu di-los de modo ade qua do e 
per ma nen te, ter mos a ex plo ra ção do tra ba lho in -
fan til, que é uti li za do em lar ga es ca la e de modo
ab so lu ta men te in for mal.

No cam po, na in dús tria e no se tor de ser vi ços
em pre gam-se mi lhões de cri an ças e ado les cen tes
em ta re fas não raro pe ri go sas e in sa lu bres, com

sa lá ri os avil tan tes, sem re gis tro em car te i ra, o que
acar re ta aos me no res as sim em pre ga dos, além do 
ris co de aci den tes mu ti lan tes, o cer ce a men to de
suas pos si bi li da des de es tu do bá si co e de for ma -
ção pro fis si o nal.

Sa be mos, en tre tan to, que nem to dos aque les 
que ofe re cem tra ba lho aos ado les cen tes o fa zem
com o in tu i to de ex plo rá-los. Isso é mais vi sí vel se
olhar mos para as ins ti tu i ções que pro cu ram re cu -
pe rar ado les cen tes em si tu a ção de rua.

A ne ces si da de de con ci li ar tra ba lho e en si no,
no en tan to, não está li mi ta da a par ce la da in fân cia
e ado les cên cia, aban do na da ou se mi-abandonada 
, cuja pre sen ça é mais vi sí vel e gri tan te. Mi lha res,
se não mi lhões, de ado les cen tes po dem be ne fi ci -
ar-se de pro gra mas so ci a is de tra ba lho edu ca ti vo,
en con tran do ocu pa ção re mu ne ra da  e pers pec ti -
vas de fu tu ro.

Pre ci sa mos, com ur gên cia, cri ar in cen ti vos
para que as ins ti tu i ções pos sam con tra tar le gal -
men te ma i or nú me ro de ado les cen tes, de sor te
que não so men te se re du za o nú me ro de me no res
aban do na dos mas, tam bém, que se in clua no uni -
ver so dos tra ba lha do res re gis tra dos o má xi mo
pos sí vel da le gião de me no res que hoje tra ba lham
de for ma ile gal e em con di ções hu mi lhan tes.

A re du ção dos en car gos so ci a is, que hoje
tan to se pro pug na para toda a mas sa de tra ba lha -
do res, é pri o ri tá ria no que se re fe re à mão-de obra
da fa i xa etá ria de 14 a 18 anos.

No en tan to, para con fe rir atra ti vi da de a es sas 
con tra ta ções e con co mi tan te men te re du zir o cus to 
da fo lha sa la ri al, são pro pos tas re du ções nas con -
tri bu i ções de vi das ao de no mi na do Sis te ma S, ao
Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe que nas
Empre sas (SEBRAE), Insti tu to Na ci o nal de Co lo -
ni za ção e Re for ma Agrá ria (INCRA), Sa lá -
rio-Educação e Se gu ro de Aci den te do Tra ba lho.
Na mes ma ver ten te, a alí quo ta do de pó si to para o
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS)
se ria re du zi da para 2% (dois por cen to), bem como 
o aten di men to pre fe ren ci al às ins ti tu i ções na ob -
ten ção de re cur sos jun to aos ór gãos fi nan ce i ros do 
Go ver no.

A pro po si tu ra aten de o que de ter mi na o art.
7º, in ci so XXXIII e o § 3º, in ci sos I, II e III, do art.
227 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o que es ta be le cem 
os arts. de nºs 60 a 69, da Lei nº 8.069, de 1990 –
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te.

Por to das es sas ra zões, e na bus ca da mais
pro fun da jus ti ça so ci al, con ta mos com o apo io dos
no bres pa res para a apro va ção da ma té ria.

203 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO 1999



Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ernan des Amo rim.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e

ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:

(*) XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri -
go so ou in sa lu bre aos me no res de de zo i to e de qual -
quer tra ba lho a me no res de qua tor ze anos, sal vo na
con di ção de apren diz;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons -
ti tu ci o nal nº 20, de 15-12-98:

“XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri go -
sos ou in sa lu bre a me no res de de zo i to e de qual quer
tra ba lho a me no res de de zes se is anos, sal vo na con -
di ção de apren diz, a par tir de qua tor ze anos;”
....................................................................................

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali -
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção, 
à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los 
a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia fa mi li ar e co mu -
ni tá ria, além de co lo cá-los a sal vo de toda for ma de
ne gli gên cia, dis cri mi na ção, ex plo ra ção, vi o lên cia,
cru el da de e opres são.

§ 1º O Esta do pro mo ve rá pro gra mas de as sis -
tên cia in te gral à sa ú de da cri an ça e do ado les cen te
ad mi ti da a par ti ci pa ção de en ti da des
não-governamentais e obe de cen do os se guin tes pre -
ce i tos:

I – apli ca ção de per cen tu al dos re cur sos pú bli -
cos des ti na dos à sa ú de na as sis tên cia ma ter -
no-infantil;

II – cri a ção de pro gra mas de pre ven ção e aten -
di men to es pe ci a li za do para os por ta do res de de fi -
ciên cia fí si ca, sen so ri al ou men tal, bem como de in te -
gra ção so ci al do ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia,
me di an te o tre i na men to para o tra ba lho e a con vi vên -
cia, e a fa ci li ta ção do aces so aos bens e ser vi ços co -
le ti vos, com a eli mi na ção de pre con ce i tos e obs tá cu -
los ar qui te tô ni cos.

§ 2º A lei dis po rá so bre nor mas de cons tru ção
dos lo gra dou ros e dos edi fí ci os de uso pú bli co e de
fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te co le ti vo, a fim de 

ga ran tir aces so ade qua do às pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia.

§ 3º O di re i to a pro te ção es pe ci al abran ge rá os
se guin tes as pec tos:

I – ida de mí ni ma de qua tor ze anos para ad mis -
são ao tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 7º,
XXXIII;

II – ga ran tia de di re i tos pre vi den ciá ri os e tra ba -
lhis tas;

III – ga ran tia de aces so ao tra ba lha dor ado les -
cen te à es co la;
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Mo di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia so -
ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e dá
ou tras pro vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º – A Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 7º – ..............................................
XII – sa lá rio-família pago em ra zão do

de pen den te do tra ba lha dor de ba i xa ren da
nos ter mos da lei;

.............................................................
XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, 

pe ri go so ou in sa lu bre a me no res de de zo i to
anos, sal vo na con di ção de apren diz, a par -
tir de qua tor ze anos;

............................................................."
“Art. 37 – .............................................
§ 10 – É ve da da a per cep ção si mul tâ -

nea de pro ven tos de apo sen ta do ria de cor -
ren tes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com
a re mu ne ra ção de car go, em pre go ou fun -
ção pú bli ca, res sal va dos os car gos acu mu -
lá ve is na for ma des ta Cons ti tu i ção, os car -
gos ele ti vos e os car gos em co mis são de -
cla ra dos em lei de li vre no me a ção e exo ne -
ra ção."

“Art. 40 – Aos ser vi do res ti tu la res de
car gos efe ti vos da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, in clu í das
suas au tar qui as e fun da ções, é as se gu ra do
re gi me de pre vi dên cia de ca rá ter con tri bu ti -
vo, ob ser va dos cri té ri os que pre ser vem o
equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al e o dis pos to
nes te ar ti go.
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§ 1º – Os ser vi do res abran gi dos pelo
re gi me de pre vi dên cia de que tra ta este ar ti -
go se rão apo sen ta dos, cal cu la dos os seus
pro ven tos a par tir dos va lo res fi xa dos na for -
ma do § 3º:

I – por in va li dez per ma nen te, sen do os 
pro ven tos pro por ci o na is ao tem po de con tri -
bu i ção, ex ce to se de cor ren te de aci den te
em ser vi ço, mo lés tia pro fis si o nal ou do en ça
gra ve, con ta gi o sa ou in cu rá vel, es pe ci fi ca -
das em lei;

II – com pul so ri a men te, aos se ten ta
anos de ida de, com pro ven tos pro por ci o na is 
ao tem po de con tri bu i ção;

III – vo lun ta ri a men te, des de que cum -
pri do tem po mí ni mo de dez anos de efe ti vo
exer cí cio no ser vi ço pú bli co e cin co anos no 
car go efe ti vo em que se dará a apo set na do -
ria, ob ser va das as se guin tes con di ções:

a) ses sen ta anos de ida de e trin ta e
cin co de con tri bu i ção, se ho mem, e cin -
qüen ta e cin co anos de ida de e trin ta de
con tri bu i ção, se mu lher;

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

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e do 
Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO V
Do Di re i to à Pro fis si o na li za ção e à 

Pro te ção no Tra ba lho

Art. 60. É pro i bi do qual quer tra ba lho a me no res
de qua tor ze anos de ida de, sal vo na con di ção de
apren diz.

Art. 61. A pro te ção ao tra ba lho dos ado les cen -
tes é re gu la da por le gis la ção es pe ci al, sem pre ju í zo
do dis pos to nes ta Lei.

Art. 62. Con si de ra-se apren di za gem a for ma ção 
téc ni co-profissional mi nis tra da se gun do as di re tri zes
e ba ses da le gis la ção de edu ca ção em vi gor.

Art. 63. A for ma ção téc ni co-profissional obe de -
ce rá aos se guin tes prin cí pi os:

I – ga ran tia de aces so e fre qüên cia obri ga tó ria
ao en si no re gu lar;

II – ati vi da de com pa tí vel com o de sen vol vi men -
to do ado les cen te;

III – ho rá rio es pe ci al para o exer cí cio das ati vi -
da des.

Art. 64. Ao ado les cen te até qua tor ze anos de
ida de é as se gu ra da bol sa de apren di za gem.

Art. 65. Ao ado les cen te apren diz, ma i or de qua -
totr ze anos, são as se gu ra dos os di re i tos tra ba lhis tas
e pre vi den ciá ri os.

Art. 66. Ao ado les cen te por ta dor de de fi ciên cia
é as se gu ra do tra ba lho pro te gi do.

Art. 67. Ao ado les cen te em pre ga do, apren diz,
em re gi me fa mi li ar de tra ba lho, alu no de es co la téc ni -
ca, as sis ti do em en ti da de go ver na men tal ou
não-governamental, é ve da do tra ba lho:

I – no tur no, re a li za do en tre as vin te e duas ho -
ras de um dia e as cin co ho ras do dia se guin te;

II – pe ri go so, in sa lu bre ou pe no so;

III – re a li za do em lo ca is pre ju di ci a is à sua for -
ma ção e ao seu de sen vol vi men to fí si co, psí qui co,
mo ral e so ci al;

IV – re a li za do em ho rá ri os e lo ca is que não
per mi tam a fre qüên cia à es co la.

Art. 68. O pro gra ma so ci al que te nha por base
o tra ba lho edu ca ti vo, sob res pon sa bi li da de de en ti -
da de go ver na men tal ou não-governamental sem
fins lu cra ti vos, de ve rá as se gu rar ao ado les cen te
que dele par ti ci pe con di ções de ca pa ci ta ção para o
exer cí cio de ati vi da de re gu lar re mu ne ra da.

§ 1º Enten de-se por tra ba lho edu ca ti vo a ati vi -
da de la bo ral em que as exi gên ci as pe da gó gi cas re la -
ti vas ao de sen vol vi men to pes so al e so ci al do edu can -
do pre va le cem so bre o as pec to pro du ti vo.

§ 2º A re mu ne ra ção que o ado les cen te re ce be
pelo tra ba lho efe tu a do ou a par ti ci pa ção na ven da
dos pro du tos de seu tra ba lho não des fi gu ra o ca rá ter
edu ca ti vo.

Art. 69. O ado les cen te tem di re i to à pro fis si o na -
li za ção e à pro te ção no tra ba lho, ob ser va dos os se -
guin tes as pec tos, en tre ou tros:

I – res pe i to à con di ção pe cu li ar de pes soa em
de sen vol vi men to;
II – ca pa ci ta ção pri fis si o nal ade qua da ao mer ca do
de tra ba lho.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os pro je tos que aca bam de ser li dos se -
rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões com pe -
ten tes.

So bre a mesa re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 687, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 335, do Re gi men to 

Inter no do Se na do Fe de ral, o so bres ta men to do es tu -
do do Pro je to de Lei do Se na do nº 297, de 1999, de
mi nha au to ria, a fim de aguar dar o re ce bi men to de
ou tra pro po si ção so bre a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Luis Este vão.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O re que ri men to lido será pu bli ca do e re me ti -
do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
nos ter mos do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 688, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção de

uma Co mis são Tem po rá ria com pos ta por 5 (cin co)
Se na do res ti tu la res e igual nú me ro de su plen tes para
acom pa nhar in loco as ações de po lí ti cas pú bli cas
des ti na das a mi no rar os efe i tos da seca na re gião
Nor des te, até 15 de de zem bro.

Jus ti fi ca ção

A Co mis são Tem po rá ria des ti na da a in ves ti gar
as ações go ver na men ta is no âm bi to do pe rí me tro da
seca foi ins ta la da na le gis la tu ra pas sa da e re a li zou
im por tan te tra ba lho de re per cus são dos enor mes pro -
ble mas hu ma nos en gen dra dos pela per ver si da de cli -
má ti ca, jun to à mí dia na ci o nal, mo bi li zan do a opi nião
pú bli ca e, con se guin do, avan ços sig ni fi ca ti vos como
a pror ro ga ção das fren tes de tra ba lho e ex pan são da
área de abran gên cia dos mu ni cí pi os be ne fi ci a dos
pelo pro gra ma de ces tas bá si cas.

A au diên cia pú bli ca re a li za da em Re ci fe, e que
de ve ria ter sido se gui da por ou tra, em João Pes soa,
apon tou para uma sé rie de me di das que in fe liz men te
não che ga ram a ser for mal men te en ca mi nha das,
uma vez que, com o tér mi no da Le gis la tu ra, a Co mis -
são foi ar qui va da.

Como os pro ble mas per sis tem numa dra ma ti ci -
da de que in dig na e avil ta os bra si le i ros dos qua tro
can tos do País, além de de vas tar a eco no mia re gi o -
nal, urge re to mar os tra ba lhos da Co mis são, de modo 
a pos si bi li tar o en ca mi nha men to pri o ri tá rio de so lu -
ções al ter na ti vas de na tu re za es tru tu ral e con jun tu ral, 

com vis tas à re ver são do qua dro de pe nú ria e mi sé ria
pro vo ca do pela seca pro lon ga da e, his to ri ca men te,
ne gli gen ci a da pe los agen tes pú bli cos.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ney Su as su na.

REQUERIMENTO Nº 689, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção de uma 

Co mis são Tem po rá ria com pos ta por 5 (cin co) Se na do res
ti tu la res e igual nú me ro de su plen tes para acom pa nhar
jun to ao Exe cu ti vo a exe cu ção fí si co-financeira das obras
do pro je to de trans po si ção das águas do rio São Fran cis -
co. Até 15 de De zem bro de 1999

Jus ti fi ca ção

O pro je to de trans po si ção das águas do São
Fran cis co re pre sen ta um so nho lon ga men te aca len -
ta do pelo povo nor des ti no e que irá be ne fi ci ar 10 mi -
lhões de pes so as.

Se gun do tex to in clu í do na fun da men ta ção do
PPA 2000/2003, en ca mi nha do pelo Pre si den te da
Re pú bli ca ao Con gres so Na ci o nal, a sua in clu são
“de mons tra a de ci são do Go ver no de en fren tar, de
for ma de fi ni ti va, o prin ci pal pro ble ma na área de re -
cur sos hí dri cos no Bra sil: as se cas pe rió di cas e se -
cun da res do Nor des te, por seu enor me im pac to so ci -
al e pela pres são que exer cem so bre os or ça men tos
pú bli cos, es pe ci al men te o OGU, para fi nan ci a men to
de me di das, na sua ma i o ria pa li a ti vas.

Mi ti gan do o efe i to das se cas, o au men to da ga -
ran tia da se gu ran ça hí dri ca e a im plan ta ção de um sis -
te ma de ges tão dos re cur sos hí dri cos são in dis pen sá -
ve is ao de sen vol vi men to sus ten ta do da re gião Nor des -
te. As duas me di das fun da men ta is que o Go ver no to -
ma rá: 1) a im plan ta ção do Pro je to de Trans po si ção das
águas do rio São Fran cis co, com in ves ti men tos pre vis -
tos de R$3,0 bi lhões, (pre vis tos no PPA R$2,2 bi lhões)
que as se gu ra rá a ga ran tia de su pri men to de água, por
meio do au men to de va zão e re gu la ri za ção de di ver sos
rios da re gião; 2) a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Água _ ANA, de for ma a ace le rar a im ple men ta ção da
Lei das Águas, va lo ri zan do as ati vi da des de ges tão de
re cur sos hí dri cos e re co nhe cen do, efe ti va men te, o pa -
pel pre pon de ran te que de vem as su mir os es ta dos, o
Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, os Co mi tês
de ba ci as e as Agên ci as de Água.

A con cep ção do Pro gra ma bus ca o me lhor apro -
ve i ta men to hí dri co ao cus to mí ni mo. Com a con clu são
da Trans po si ção, no ano 2006, se rão be ne fi ci a das 10
mi lhões de pes so as nos es ta dos do Nor des te. Além
dis so, a uti li za ção da água para in ten si fi ca ção da ati vi -
da de eco nô mi ca na re gião, prin ci pal men te da fru ti cul -
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tu ra ir ri ga da, pos si bi li ta rá a in te gra ção do Nor des te
com o res to do País e com o mer ca do in ter na ci o nal."

Pela ur gên cia e mag ni tu de do pro je to, a sua re le -
vân cia para a re den ção da eco no mia nor des ti na, prin -
ci pal men te para os Esta dos da Pa ra í ba, Ala go as, Rio
Gran de do Nor te, Per nam bu co e Ce a rá, e con si de ran -
do a ne ces si da de de cer cá-lo da má xi ma se gu ran ça,
no to can te à sua exe cu ção, uma vez ter sido tan tas ve -
zes ten ta do e in vi a bi li za do an te ri or men te pela frus tra -
da exe cu ção or ça men tá ria, é que se jus ti fi ca a pre sen -
te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. _ Se -
na dor Ney Su as su na

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e in -
clu í dos em Ordem do Dia opor tu na men te, nos ter mos
do dis pos to no art. 255, in ci so II, alí nea “c”, item 6, do
Re gi men to Inter no.

So bre a mesa ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 152/99-GLGSF

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 66-A, do

Re gi men to Inter no, in di co a Vos sa Exce lên cia o nome
do Exmo. Sr. Se na dor Ro me ro Jucá, para exer cer a
fun ção de Vi ce-Líder do Go ver no nes ta Casa.

Sem ou tro mo ti vo, apro ve i to o en se jo para re no -
var-lhe pro tes tos de es ti ma e apre ço.

Aten ci o sa men te – Se na dor José Ro ber to Arru -
da, Lí der do Go ver no no Se na do Fe de ral.

OFÍCIO Nº153/99-GLGSF

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 66-A, do

Re gi men to Inter no, in di co a Vos sa Exce lên cia o nome
do Exmo. Sr. Se na dor Luiz Otá vio, para exer cer a fun -
ção de Vi ce-Líder do Go ver no nes ta Casa.

Sem ou tro mo ti vo, apro ve i to o en se jo para re no -
var-lhe pro tes tos de es ti ma e apre ço.

Aten ci o sa men te – Se na dor José Ro ber to Arru -
da, Lí der do Go ver no no Se na do Fe de ral.

OFÍCIO Nº 154/99-GLGSF

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 66-A, do

Re gi men to Inter no, in di co a Vos sa Exce lên cia o nome

do Exmo. Sr. Se na dor Mo re i ra Men des, para exer cer
a fun ção de Vi ce-Líder do Go ver no nes ta Casa.

Sem ou tro mo ti vo, apro ve i to o en se jo para re no -
var-lhe pro tes tos de es ti ma e apre ço.

Aten ci o sa men te –- Se na dor José Ro ber to Arru da,
Lí der do Go ver no no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – As in di ca ções se rão pu bli ca das e pos te ri or -
men te te rão efe i to.

Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA
Item 1:

À PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº 1-A, DE 1995

(SUBSTITUTIVO DA CÂMARA)

Se gun do dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta -
dos à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
1, de 1995-A (nº 472-B/97, na que la Casa),
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Espe ri dião Amin, que al te ra os arts. 48, 57,
61, 62, 64 e 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as. (Re gu la men ta a ado ção
de Me di das Pro vi só ri as), ten do

Pa re cer sob nº 878, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs -
ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje o se gun do dia de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus -

são, terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be -
ra ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 64, de 1998 (nº
513/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá -
dio Osó rio Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
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o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
Osó rio, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 320, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emí lia Fer nan des, com abs ten ção 
da Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com as abs ten ções do Sr. José Edu -

ar do Du tra e da Sra. He lo i sa He le na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te

PARECER Nº 910, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 64, de 1998 (nº 513, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 64, de 1998 (nº
513, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Osó rio
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Osó rio, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de no vem bro
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Ro -
nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do Melo – Ca sil do
Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 910, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces são
da “Rá dio Osó rio Ltda.,” para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Osó rio, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

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

Art. 1º É apro va do o ato que se re fe re o De cre to
s/nº, de 17 de ja ne i ro de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
“Rá dio Osó rio Ltda.,” para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Osó rio, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va da.

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 1998 (nº
546/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio FM Pam pa Bagé Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na Ci da de de Bagé,
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 648, de
1998, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Joel de Hol lan da.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va do, com as abs ten ções do Sr. José
Edu ar do Du tra, e da Sra. He loí sa He le na e do Sr.
Ge ral do Cân di do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te
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PARECER Nº 911, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 81, de 1998 (nº 546, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 81, de 1998 (nº
546, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
FM Pam pa Bagé Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Bagé, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de no vem bro
de 1999. _ Anto nio Car los Ma ga lhães , Pre si den te _
Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor _ Ge ral do Melo _ Ca sil -
do Mal da ner _ Mar lu ce Pin to _ Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 911, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  ,DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio FM Pam pa Bagé Ltda.”
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Bagé, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

ria nº 2.080, de 16 de de zem bro de 1996, que re no va
por dez anos, a par tir de 5 de abril de 1994, a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio FM Pam pa Bagé Ltda”, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço e ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Bagé do Rio Gran de do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 82, de 1998 (nº
547/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio e Te le vi são Co lum bia Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na Ci da de de Lo -
re na, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 649, de
1998, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co.(Pa u sa.) 

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va do, com as abs ten ções da Sra. He lo í sa
He le na, e dos Srs. José Edu ar do Du tra e Ge ral do
Cân di do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 912, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 82 de 1998 (nº 547, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 82, de 1998 (nº
547, de 1997, na  Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va do ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
e Te le vi são Co lum bia Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de  Lo re na, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de dezem bro
de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães – Pre si den te –
Ro nal do Cu nha dina – Re la tor – Ge ral do Melo – Mar -
lu ce Pin to – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 912, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos  Ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o
Se guin te
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DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio e Te le vi são Co lum bia
Ltda.” para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Lo re na, Esta do de São Pa u lo.

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

ria nº 1.031, de 27 de agos to de 1996, que re no va por
dez nos, a par tir de 23 de ju nho de 1993, a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio e Te le vi são Co lum bia Ltda.” para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Lo re na, Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE ( Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis -
cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)

– Item 5:
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de

De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 1998 (nº 548/97, na 
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
Gu a ra ra pes Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na Ci da de de
Gu a ra ra pes, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 650, de 1998,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
Se na dor Na bor Jú ni or.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis -

cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos (Pa u sa.) 
Apro va do, com as abs ten ções da Sra. He lo í sa He -

le na, e os Srs. José Edu ar do Du tra e Ge ral do Cân di do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção 

fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te

PARECER Nº 913, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 83, de 1998 (nº 548, de 1997, na
Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 83, de 1998 (nº 548, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que
re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra Gu a ra -
ra pes Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Gu a ra ra pes, Esta do de
São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de no vem bro de 
1999. _ Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te _ Ro nal -
do Cu nha Lima, Re la tor _ Ge ral do Melo _ Ca sil do Mal da -
ner _ Mar lu ce Pin to _ car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 913, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art. 48, 
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio Di fu so ra Gu a ra ra pes
Ltda.,” para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Gu a ra ra -
pes, Esta do de São Pa u lo.

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

nº 2.074, de 16 de de zem bro de 1996, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio Di fu so ra Gu a ra ra pes Ltda.,” para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Gu a ra ra pes,
Esta do de São Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis -
cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)

– Item 6:
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Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Re so lu ção nº 100, de 1999 (apre sen ta do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como
con clu são de seu Pa re cer nº 787, de 1999,
Re la tor ad hoc: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro), que
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até qua ren ta e qua tro mi lhões de 
dó la res nor te-americanos, de prin ci pal, jun to
ao Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e
De sen vol vi men to – BIRD.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias 
úte is, pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das
emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co.(Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis -

cus são. 
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para re da ção fi nal.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 100, DE 1999

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va -
lor equi va len te a até  US$44,000,000.00 (qua -
ren ta e qua tro mi lhões de dó la res nor -
te-americanos), de prin ci pal, jun to ao Ban co
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au to ri za -

da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi -
va len te a até US$44,000,000.00 (qua ren ta e qua tro mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), de prin ci pal, jun to ao 
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi -
men to – BIRD.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa ope -
ra ção de cré di to des ti nam-se a fi nan ci ar par ci al men te o
Pro je to de Pro mo ção da Sa ú de dos Ani ma is  e das Plan -
tas  – PROSAV, cuja exe cu ção com pe ti rá à Se cre ta ria de 
De fe sa Agro pe cuá ria, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da ope ra -
ção de cré di to são as se guin tes:

I – De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi nis -
té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to;

II – Cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

III – Exe cu tor: Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria;
IV – Va lor To tal: US$44,000,000.00 (qua ren ta e

qua tro mi lhões de dó la res nor te-americanos);
V – Ju ros: até 0,5% (cin co dé ci mos por cen to) ao

ano aci ma da Li bor se mes tral para dó la res dos Esta dos
Uni dos, in ci den tes so bre o va lor do prin ci pal do em prés ti -
mo a par tir de cada de sem bol so;

VI – Co mis são de Com pro mis so: até 0.75% (se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to) ao ano so bre o sal do
não de sem bol sa do do fi nan ci a men to, con ta da a par tir de 
ses sen ta dias após a data de cada de sem bol so;

VII – Pra zo para De sem bol so: 31 de de zem bro de
2003;

VIII – Con di ções de Pa ga men to:
–- do Prin ci pal: em vin te pres ta ções se mes tra is,

con se cu ti vas e igua is, no va lor de US$2,200,000.00
cada, ven cí ve is em 15 de maio e 15 de no vem bro de
cada ano, ven cen do-se a pri me i ra em 15 de maio de
2004 e a úl ti ma em 15 de no vem bro de 2013;

–- dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15 de
maio e 15 de no vem bro de cada ano;

–- da Co mis são de Com pro mis so: se mes tral men te 
ven cí vel em 15 de no vem bro de cada.

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos po de rão 
so frer mo di fi ca ções em ra zão da data de as si na tu ra do
con tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu ção
de ve rá ser exer ci da num pra zo de qui nhen tos e qua ren ta 
dias, con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Item 7:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 634, de 1999, de au to ria do Se na dor
Osmar Dias, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 511 e 555,
de 1999, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 511 e 555, de

1999, re tor nam à Co mis são de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Anto ta da a ma té ria cons tan -

te da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe -

re cen do re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 100,
de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te
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PARECER Nº 914, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu ção 
nº 100, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal 
do Pro je to de Re so lu ção nº 100, de 1999, que au to -
ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$44,000,000.00 (qua ren ta e qua tro mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, jun to ao 
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen -
vol vi men to – BIRD.

Sala de Re u niões da Co mis são, 9 de no vem -
bro de 1999.– Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te – Ro nal do Cu nha Lima, Re la to r– Ge ral do
Melo – Ca sil do Mal da ner – Mar lu ce Pin to – Car los
Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 914, DE 1999

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,     ,Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº     , DE 1999

Au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor equi va len te a até US$
44,000,000.00 (qua ren ta e qua tro mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal,
jun to ao Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil au -
to ri za da a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no 
va lor equi va len te a até US$44,000,000.00 (qua ren -
ta e qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos),
de prin ci pal, jun to ao Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos des sa
ope ra ção de cré di to des ti nam-se a fi nan ci ar par ci al -
men te o Pro je to de Pro mo ção da Sa ú de dos Ani ma is 
e das Plan tas – PROSAV, cuja exe cu ção com pe ti rá à 
Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria, do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras bá si cas da
ope ra ção de cré di to são as se guin tes:

I – de ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to;

II – cre dor: Ban co Inter na ci o nal para Re cons -
tru ção e De sen vol vi men to – BIRD;

III–exe cu tor: Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá -
ria;

IV – va lor to tal: US$44,000,000.00 (qua ren ta e 
qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos);

V – ju ros: até 0,5% a.a. (cin co dé ci mos por
cen to ao ano) aci ma da Li bor se mes tral para dó la -
res nor te-ame ri ca nos, in ci den tes so bre o va lor do
prin ci pal do em prés ti mo a par tir de cada de sem bol -
so;

VI – co mis são de com pro mis so: até 0,75%
a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano)
so bre o sal do não de sem bol sa do do fi nan ci a men to, 
con ta da a par tir de ses sen ta dias após a data de
cada de sem bol so;

VII – pra zo para de sem bol so: 31 de de zem bro
de 2003;

VIII – con di ções de pa ga men to:
a) do prin ci pal: em vin te pres ta ções se mes tra -

is, con se cu ti vas e igua is, no va lor de
US$2,200,000.00 (dois mi lhões e du zen tos mil dó -
la res nor te-ame ri ca nos) cada, ven cí ve is, em 15 de
maio e 15 de no vem bro de cada ano, ven cen do-se
a pri me i ra em 15 de maio de 2004 e a úl ti ma em 15
de no vem bro de 2013;

b) dos ju ros: se mes tral men te ven ci dos, em 15
de maio e 15 de no vem bro de cada ano;

c) da co mis são de com pro mis so: se mes tral -
men te ven cí vel em 15 de maio e 15 de no vem bro de 
cada ano;

Pa rá gra fo úni co. As da tas de pa ga men tos po -
de rão so frer mo di fi ca ções em ra zão da data de as -
si na tu ra do Con tra to.

Art. 3 º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de qui nhen tos 
e qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha
Lima.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 690, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do
Pro je to de Re so lu ção nº 100, de 1999 (apre sen ta do 
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con -
clu são de seu Pa re cer nº 787, de 1999, Re la tor ad
hoc: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro),  que au to ri za a Re pú -
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bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até qua ren ta
e qua tro mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos de
prin ci pal, jun to ao Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD.

Sala das Ses sões, 9 de no vem bro de 1999. –
Djal ma Bes sa.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime -
di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal do Pro je to de Re -
so lu ção nº 100, de 1999.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 915, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 516, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro me ro Jucá, com base no art. 50,
§ 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 516 de 1999, no qual
so li ci ta, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, as 
se guin tes in for ma ções:

1 – Se o De par ta men to Pe ni ten ciá rio Na ci o nal
ou o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Cri mi nal e Pe ni -
ten ciá ria dis põem de da dos na ci o na is so bre a po -
pu la ção car ce rá ria, por Esta do?

2 – Em caso po si ti vo, qual o nú me ro de pre -
sos, cum prin do pena em pe ni ten ciá ri as e o nú me ro
de pre sos aguar dan do jul ga men to em De le ga ci as e 
Dis tri tos Po li ci a is?

3 – Se há con di ções de iden ti fi car a exis tên cia
de con de na dos que já cum pri ram pena e ain da per -
ma ne cem pre sos?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re -
gem os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do
Po der Exe cu ti vo, bem como com as nor mas de ad -
mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to -
ra nº 14, de 1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri -
men to nº 516, de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta -
do da Jus ti ça.

Sala de Re u niões,    de ou tu bro de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo –
Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 916, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 517, de 1999.

Re la tor Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ernan des Amo rim, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 517, de 1999, no qual
so li ci ta, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, as se guin tes in -
for ma ções, re la ti vas a fi nan ci a men tos con ce di dos
pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co 
e So ci al – BNDES ao se tor de Cur tu me;

1 – Qual o to tal dos in ves ti men tos apli ca dos no
se tor?

2 – Qu a is os no mes, va lo res e lo ca li za ção dos
in ves ti men tos?

3 – Qu a is os ti pos de re cur sos?
4 – Qu a is os pra zos para amor ti za ção?
5 – Qu a is as ca rên ci as e ju ros des ses in ves ti -

men tos?
É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Sala de Re u niões,    de ou tu bro de 1999. –
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa -
tro cí nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo –
Ro nal do Cu nha Lima.
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PARECER Nº 917, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 518, de 1999

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ernan des Amo rim, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 518, de 1999, no qual
so li ci ta, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, as se guin tes in -
for ma ções, re la ti vas a fi nan ci a men tos con ce di dos
pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co 
e So ci al – BNDES, ao se tor de Fri go rí fi cos para Aba te 
de Bo vi nos;

1 – Qual o to tal dos in ves ti men tos apli ca dos no
se tor?

2 – Qu a is os no mes, va lo res e lo ca li za ção dos
in ves ti men tos?

3 – Qu a is os ti pos de re cur sos?
4 – Qu a is os pra zos para amor ti za ção?
5 – Qu a is as ca rên ci as e ju ros des ses in ves ti -

men tos?
É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra  nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 518,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Sala de Re u niões,   de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo – Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 918, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 546, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ney Su as su na, com base no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº 546, de 1999, no qual so li ci -

ta, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, as se -
guin tes in for ma ções:

I – no que diz res pe i to às em ba la gens dos me di -
ca men tos (car tu cho, bula, ró tu lo, strips, blis te res, ma -
te ri al pro mo ci o nal etc), a Por ta ria nº 802 es ta be le ce a
obri ga to ri e da de de in clu são de ja ne la com di ze res
que de vem ser im pres sos com tin ta re a ti va, cujo pra -
zo de va li da de, se gun do in for ma ções dos pró pri os fa -
bri can tes da tin ta, pa re ce ser de 1 a 2 anos após apli -
ca ção, en quan to que a va li da de dos me di ca men tos,
na sua gran de ma i o ria, é su pe ri or a dois anos, po den -
do che gar, em al guns ca sos e num uni ver so bas tan te
res tri to, até mes mo a cin co anos. Como será con tor -
na do o des com pas so en tre a va li da de da tin ta re a ti va
e o pra zo de va li da de dos me di ca men tos?

2 – ain da se gun do in for ma ções, sa be-se que a
re fe ri da tin ta só re a ge se ras pa da com me tal (na ver -
da de co bre ou ouro), o que re me te ao pres su pos to de 
que os con su mi do res, no mo men to da com pra dos
me di ca men tos, te ri am que dis por de al gum ar te fa to
cons tru í do com esse ma te ri al, de modo a vi a bi li zar o
tes te de ori gi na li da de da em ba la gem do pro du to e a
afas tar a hi pó te se de aqui si ção de me di ca men to fal si -
fi ca do, ou seja, o tes te de se gu ran ça se apóia em
pres su pos to de na tu re za sub je ti va e de di fí cil afe ri -
ção. Como a ANVS pre ten de so lu ci o nar es sas di fi cul -
da des?

3 – de acor do com o dis pos to na Por ta ria nº 802, 
as em ba la gens dos me di ca men tos de vem ser pro te -
gi das por um selo de se gu ran ça ou la cre au -
to-adesivo, sen do la cra das in ter na e ex ter na men te.
Entre tan to, de ter mi na que o la cre ou selo de ve rão ser 
au to-adesivos e não es pe ci fi ca onde e como se rão
co lo ca dos selo ou la cre. Na hi pó te se de la cre para a
em ba la gem ex ter na, como evi tar os pre ju í zos de
even tu a is vi o la ções para co nhe ci men to das in for ma -
ções con ti das na bula, por exem plo, sem fe rir o di re i to 
do con su mi dor – di re i to esse que lhe é as se gu ra do
em lei – ao aces so às in for ma ções de seu in te res se e
sem cer ce ar ou tor nar ape nas de co ra ti vo o tra ba lho
do far ma cêu ti co res pon sá vel, nas far má ci as que co -
mer ci a li za rão os me di ca men tos?

4 – a Vi gi lân cia Sa ni tá ria e o pró prio Mi nis tro da
Sa ú de ve i cu la ram en fa ti ca men te a re co men da ção
aos con su mi do res de que es ses de ve ri am, ao ad qui -
rir um me di ca men to, con fe rir o nú me ro do lote e seu
pra zo de va li da de ins cri to no car tu cho (em ba la gem
ex ter na),  com pa ran do-o com o mes mo dado ins cri to
na em ba la gem in ter na, isto é, no ró tu lo, blis ter ou
strip. Como re a li zar, na prá ti ca, esta con fe rên cia, des -
tinada, em úl ti ma aná li se, a pro te ger a sa ú de e a se -
gu ran ça do con su mi dor, se a em ba la gem ex ter na es -
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ta rá la cra da ou com um selo cuja re ti ra da im pli ca rá vi -
o la ção do pro du to e, con se qüen te men te, in frin gên cia
das nor mas es ta be le ci das para a sua co mer ci a li za -
ção?

5 – idên ti co pro ble ma se ve ri fi ca no to can te à
apli ca ção do prin cí pio da co-responsabilidade da far -
má cia, dro ga ria e dos dis tri bu i do res na ga ran tia da
qua li da de dos me di ca men tos. Como po de rão tais
agen tes ser co-responsáveis por aqui lo que não te rão 
con di ções de con fe rir.

6 – nas far má ci as, dro ga ri as e dis tri bu i do ras,
caso haja a sus pe i ta de fal si fi ca ção de me di ca men -
tos, como será a ação do far ma cêu ti co res pon sá vel?
Ele agi rá iso la da men te ou em con jun to com a Vi gi lân -
cia Sa ni tá ria es ta du al e/ou mu ni ci pal e como será efe -
ti va da a fis ca li za ção, uma vez que to dos os pro du tos
es ta rão la cra dos? De ve rão os fis ca is rom per to dos os 
la cres, inu ti li zan do, des sa for ma, to dos os me di ca -
men tos? E quem ar ca rá com os pre ju í zos no caso da
sus pe i ta não se con fir mar?

7 – Con si de ran do que as ino va ções in tro du zi -
das pela Por ta ria nº 802 em pa u ta  im pli cam um ex tra -
or di ná rio le que de pro ce di men to, cuja im ple men ta ção 
im por ta rá na in cor po ra ção de cus tos ope ra ci o na is,
adi ci o na is e na aqui si ção de equi pa men tos mu i tas
ve zes in dis po ní ve is no mer ca do, na quan ti da de e
qua li da de de man da das, qual o pra zo para as in dús tri -
as se adap ta rem às no vas re gras? Tal pra zo ob ser va
as res tri ções ob je ti vas de cor ren tes das ino va ções
que se pre ten dem in tro du zir?

8 – A Por ta ria nº 335, de 13 de abril de 1999, ins -
ti tu iu Co mis são para ela bo rar de re tri zes para de fi ni -
ção de cri té ri os que re gu la men tam mo de los de ro tu la -
gem e bula para pro du tos ge né ri cos, in te gra da por
6(seis) en ti da des re pre sen ta ti vas da in dús tria, pelo
Sin di ca to dos Far ma cêu ti cos de São Pa u lo, pela Vi gi -
lân cia Sa ni ta ria de São Pa u lo e  Mi nis té rio da Sa ú de.
Cons ta que os tra ba lhos da Co mis são fi na li za ram em
ju lho e que as pro pos tas apro va das de ri va das a ser
pu bli ca das, con ce den do um pra zo ade qua do para a
adap ta ção. Pela Lei nº 9.787, de 10 de fe ve re i ro de 
1999, o pra zo se ria até 10 de agos to de 1999. Os tra -
ba lhos da re fe ri da Co mis são fo ram re al men te Con -
clu í dos? Por que as pro pos tas apro va das ain da não
fo ram pu bli ca das? Ha ve rá pror ro ga ção do pra zo?

9 – em fe ve re i ro de 1999, as in dús tri as  ca das -
tra ram os pro du tos e en tre ga ram as fo tos das em ba -
la gens, em dis que tes, para a  Vi gi lân cia Sa ni tá ria, em
obe diên cia à Por ta ria nº 801/98. Em face das al te ra -
ções pre vis tas pela Por ta ria nº 802 e Re so lu ção nº
391, po de rão es tar no co mér cio Pa ra le la men te:
a)em ba la gem com có di go de bar ras b)em ba la gem

com có di go de ba ras + tin ta re a ti va; c) em ba la gem
com có di go de bar ras + tin ta re a ti va + selo de se gu -
ran ça; d) em ba la gem com có di go de bar ras + tin ta re -
a ti va + selo de se gu ran ça + nome ge né ri co com 50%
do nome co mer ci al. Tal mul ti pli ci da de de dis po si ti vos
de se gu ran ça nas em ba la gens não po de rão con fun -
dir o con su mi dor e fa ci li tar as fal si fi ca ções?

10 – A Anvs está do ta da dos re cur sos hu ma nos
e ma te ri a is ne ces sá ri os para aten der ao re ca das tra -
men to das em ba la gens e ao des do bra men to dos pro -
ce di men tos per ti nen tes a ní vel de es ta dos e mu ni cí pi -
os, em tem po há bil, de ma ne i ra a con fe rir con fi a bi li da -
de e se gu ran ça ao exer cí cio da sua fun ção pre cí pua
de agên cia re gu la do ra e de fis ca li za ção? A es tra té gia
de ação da Agên cia foi re al men te con ce bi da para im -
pe dir a con fu são no co mér cio e a de so ri en ta ção do
con su mi dor?

É o re la tó rio

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da des exi -
gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990,
ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 546, de 1999,
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

Sala de Re u niões,    de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú nior – Ge ral do Melo – Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 919, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 557, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no ar ti go 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 557 de 1999, no qual
so li ci ta, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do de Mi nas e
Ener gia, as se guin tes in for ma ções;

1 – de ta lhar os cri té ri os uti li za dos pe las Cen tra is 
Elé tri cas Bra si le i ras S/A – ELETROBRÁS, para fi xa -
ção do pre ço mí ni mo dos tí tu los ELET940316 que de -
ve rão ser ofe re ci dos em le i lão ele trô ni co a ser re a li za -
do no dia 27 de se tem bro do cor ren te, às 12h, na Bol -
sa de Va lo res  do Rio de Ja ne i ro, con for me anún cio
pu bli ca do no jor nal O Glo bo de 22-9-99;
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2 – de ta lhar onde se rão in ves ti dos os re cur sos
ob ti dos atra vés do ci ta do le i lão;

3 – ten do em vis ta a de ci são ju di ci al que con si -
de rou le gal a co bran ça da Co fins das em pre sas do
se tor elé tri co, que pro vi dên ci as a Ele tro brás está ado -
tan do para qui tar o dé bi to que de acor do com no tí ci as
ve i cu la das na im pren sa atin ge o mon tan te de apro xi -
ma da men te R$1 bi lhão?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de informa ções a au to ri da des do Po der
Execu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de 
exigidas pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990,
ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 557, de 1999, ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia.

Sala de Re u niões, de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Júni or – Ge ral do Melo – Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 920, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 561, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Edu ar do Su plicy, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 561 de 1999, no qual
so li ci ta, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, as se guin tes in -
for ma ções re la ti vas ao Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES:

1 – qual o va lor dos fi nan ci a men tos con ce di dos
pelo BNDES, du ran te o pe río do de ja ne i ro de 1995
até a pre sen te data, ano a ano, que se des ti na ram a
em pre sas es tran ge i ras, as sim de fi ni das como em pre -
sas con tro la das por não re si den tes no Bra sil? De ta -
lhar por li nha de fi nan ci a men to, por se tor de ati vi da de
da em pre sa be ne fi ci a da, lis tan do o va lor de cada fi -
nan ci a men to, o ob je to, o pra zo de pa ga men to, a ca -
rên cia, a taxa de ju ros;

2 – re mes sa de có pia de es tu do ela bo ra do pelo
BNDES, onde são ava li a dos os efe i tos dos em prés ti -
mos do ban co em ter mos de ge ra ção de em pre gos. O 
re fe ri do es tu do ser viu de base para am pla ma té ria pu -
bli ca da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo no dia 26 de se -

tem bro úl ti mo. Qu a is os efe i tos que, des de ja ne i ro de
1995, os di ver sos fi nan ci a men tos re a li za dos pelo
BNDES, clas si fi ca dos con for me os pro gra mas lis ta -
dos, ti ve ram so bre o ní vel de em pre go da eco no mia?
Qu a is os re sul ta dos lí qui dos so bre o ní vel de em pre -
go ob ti dos em cada se tor, ten do em con ta que mu i tas
ve zes os em prés ti mos fo ram efe tu a dos para vi a bi li zar 
as trans for ma ções tec no ló gi cas de em pre sas que re -
sul ta ram na re du ção de sua for ça de tra ba lho?

3 – qual o va lor dos fi nan ci a men tos con ce di dos
pelo BNDES, du ran te o pe río do de ja ne i ro de 1995
até a pre sen te data, que ti ve ram como fon te os re cur -
sos do PIS/Pa sep? De ta lhar por li nha de fi nan ci a -
men to, por se tor de ati vi da de e pelo por te da em pre sa 
be ne fi ci a da, lis tan do o va lor de cada fi nan ci a men to, o 
ob je to, o pra zo de pa ga men to, a ca rên cia, a taxa de
ju ros;

4 – qual o va lor dos fi nan ci a men tos con ce di dos
pelo BNDES, du ran te o pe río do de ja ne i ro de 1995
até a pre sen te data, que ti ve rem como fon te re cur sos
pró pri os do BNDES? De ta lhar por li nha de fi nan ci a -
men to, por se tor de ati vi da de e pelo por te da em pre sa 
be ne fi ci a da, lis tan do o va lor de cada fi nan ci a men to, o 
ob je to, o pra zo de pa ga men to, a ca rên cia, a taxa de
ju ros;

5 – qual o to tal de re cur sos em pres ta dos pelo o
BNDES para em pre sas ou con sór ci os com o ob je ti vo
da aqui si ção de em pre sas pú bli cas? De ta lhar o tipo
de re cur so uti li za do pelo BNDES (pró prio ou do FAT),
o nome da em pre sa ou con sór cio be ne fi ci a do, a em -
pre sa ad qui ri da, lis tan do o va lor de cada ope ra ção, o
pra zo de pa ga men to, a ca rên cia, a taxa de ju ros;

6 – lis tar as fon tes de cap ta ção de re cur sos do
BNDES, de ta lhan do o to tal cap ta do por fon te nos
anos de 1993 a 1999;

7 – qua is as li nhas de fi nan ci a men to que po dem
ser to ma das di re ta men te por pes so as fí si cas e mi cro
e pe que nas em pre sas, e qual o to tal de re cur sos em -
pres ta dos por es sas li nhas de fi nan ci a men to, du ran te 
o pe río do de ja ne i ro de 1995 até a pre sen te data? Em
qua is mu ni cí pi os o BNDES cons ti tu iu par ce ri as vi san -
do a con ces são de mi cro-créditos? Qu a is os cri té ri os
para es sas par ce ri as e para a con ces são dos mi -
cro-créditos?

8 – qual foi o mon tan te de re cur sos des ti na dos
pelo FAT para pro gra mas de tre i na men to e ca pa ci ta -
ção de tra ba lha do res, so bre tu do de sem pre ga dos e o
nú me ro de pes so as que par ti ci pa ram dos di ver sos
cur sos, lis tan do por re gião e se tor da eco no mia, no
pe río do de 1995 a 1999?

9 – qua is os cri té ri os para a de fi ni ção e clas si fi -
ca ção do ta ma nho das em pre sas em mi cro, pe que na, 
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mé dia, mé dia-grande e gran de? De 1995 até a pre -
sen te data, hou ve al gu ma mo di fi ca ção nos cri té ri os
de clas si fi ca ção do ta ma nho das em pre sas?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 561,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol -
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

Sala de Re u niões,  de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo – Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 921, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 568, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Tião Vi a na, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nhou a
esta Mesa o Re que ri men to nº 568, de 1999, no qual
re quer que se jam so li ci ta das ao Exmo. Sr. Mi nis tro de 
Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to as se guin -
tes in for ma ções:

1) qual a pri o ri da de acor da da por esse Mi nis té -
rio para o Pro gra ma de Com ba te à Fe bre Afto sa nos
pró xi mos três anos?

2) qua is os va lo res alo ca dos pelo Mi nis té rio
para o Pro gra ma de Com ba te à Fe bre Afto sa no or ça -
men to para 2000, e quan to des se va lor será des ti na -
do aos es ta dos clas si fi ca dos como área de ris co des -
co nhe ci do, em par ti cu lar para o Esta do do Acre?

3) quan do pro ce der-se-á a uma re a va li a ção das 
con di ções sa ni tá ri as do re ba nho acre a no, so bre tu do
o bo vi no, vi san do a re clas si fi ca ção do Esta do, ten do
em vis ta os re sul ta dos ob ti dos com o Pro gra ma de
Pre ven ção, Com ba te e Erra di ca ção da Fe bre Afto sa
im plan ta do pelo atu al Go ver no?

O Se nhor Se na dor Tião Vi a na jus ti fi ca o pre sen -
te Re que ri men to pelo fato de que “A pe cuá ria tem se
des ta ca do na eco no mia acre a na, sen do con si de ra da
uma das prin ci pa is ati vi da des ge ra do ras de di vi das
para o Esta do, res pon den do in te gral men te pela de -

man da in ter na e ge ran do um ex ce den te ex por tá vel
para es ta dos vi zi nhos e mes mo para o Cen tro-Sul do
País.

Entre tan to, essa ati vi da de en fren ta hoje gran -
des di fi cul da des para de sen vol ver-se de vi do ao fato
de o Esta do do Acre, pela clas si fi ca ção do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, ser área de ris co
des co nhe ci do, o que sig ni fi ca di zer, em lin gua gem
téc ni ca, que lá não exis te con tro le efe ti vo da fe bre af -
to sa.

Ci en te de que tal clas si fi ca ção com pro me te a
co mer ci a li za ção dos pro du tos acre a nos de ori gem
ani mal no mer ca do na ci o nal, o ilus tre Go ver na dor
Jor ge Vi a na, tão logo ini ci ou seu man da to, de ter mi -
nou à Se cre ta ria Exe cu ti va de Agri cul tu ra e Pe cuá ria
da Se cre ta ria de Esta do de Pro du ção que ela bo ras se
e im ple men tas se, de ime di a to, um Pro gra ma de Pre -
ven ção, Con tro le, Com ba te e Erra di ca ção da Fe bre
Afto sa no Esta do do Acre. Fe liz men te esse pro gra ma
tem ob ti do re sul ta dos sig ni fi ca ti vos, a sa ber, 97% de
co ber tu ra va ci nal con tra fe bre af to sa, e 100% das
pro pri e da des ca das tra das, a par tir da úl ti ma cam pa -
nha do ca len dá rio na ci o nal.

Ape sar des se pro gra ma efe ti vo de com ba te à
re fe ri da zo o no se, tal si tu a ção de ve rá per du rar. Con -
for me in for ma ções for ne ci das pela Co or de na do ria de
Pro gra mas Sa ni tá ri os do De par ta men to de De fe sa
Ani mal do re fe ri do Mi nis té rio, o Esta do do Acre na
clas si fi ca ção re fe ren te a 1999, ain da a ser pu bli ca da,
con ti nu a rá cons tan do como área de ris co des co nhe -
ci do, sem ne nhu ma fle xi bi li za ção des te con ce i to téc -
ni co. Em não ocor ren do uma nova clas si fi ca ção, a
meu ver, tra tar-se-á de uma in jus ti ça.

Tal fato cer ta men te acar re ta rá enor mes pre ju í -
zos à pe cuá ria acre a na, que não en con tra rá es tí mu -
los para bus car a  ex pan são co mer ci al, con de na da
que está a man ter-se nos li mi tes im pos tos pe las bar -
re i ras sa ni tá ri as in te res ta du a is e in ter na ci o na is.

O que se es pe ra do Go ver no Fe de ral é ri gor no
com ba te e fis ca li za ção da fe bre af to sa, mas, so bre tu -
do, igual em pe nho e sen si bi li da de em fo men tar, apo i -
ar e acom pa nhar, par e pas so, ini ci a ti vas como a do
Go ver no do Esta do do Acre, ajus tan do a po lí ti ca fe de -
ral à re a li da de lo cal, sob pena de, ao ado tar um tra ta -
men to re gi o na li za do e não di fe ren ci a do, com pro me -
ter o su ces so de ações es ta du a is de go ver no."

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
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cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 568,
de 1999, ao Exmº Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra e do
Abas te ci men to.

Sala de Re u niões, – Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí -
nio – Ge ral do Melo – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 922, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 575, de 1999

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Álva ro Dias, com base no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi -
nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 575, de 1999,
no qual re quer que se jam so li ci ta das ao Exmº Mi nis -
tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to as
se guin tes in for ma ções:

a) dis cri mi nar as atri bu i ções do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e do Abas te ci men to em re la ção ao dis -
pos to na Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989 – que
“dis põe so bre a pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du -
ção, a em ba la gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma -
ze na men to, a co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer -
ci al, a uti li za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des ti -
no fi nal dos re sí du os e em ba la gens, o re gis tro, a clas -
si fi ca ção, o con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de
agro tó xi cos, seus com po nen tes e afins, e dá ou tras
pro vi dên ci as”;

b) dis cri mi nar a evo lu ção dos re cur sos fi nan ce i -
ros e hu ma nos alo ca dos ao Mi nis té rio para o cum pri -
men to des sas atri bu i ções le ga is nos úl ti mos qua tro
anos;

c) re la ci o nar os la bo ra tó ri os ca pa ci ta dos para a
aná li se de re sí du os de agro tó xi cos em ali men tos no
ter ri tó rio na ci o nal;

d) iden ti fi car os prin ci pa is pro ble mas re la ci o na -
dos ao exer cí cio do dis pos to na Lei nº 7.802, de 11 de
ju lho de 1989, e in for mar as in fra ções mais ob ser va -
das;

e) in for mar so bre a exis tên cia de es tu dos ou
ocor rên ci as re la ci o na das a con ta mi na ções e en ve ne -
na men tos ca u sa dos pelo ma nu se io in cor re to de em -
ba la gens de agro tó xi cos.

O Se nhor Se na dor Álva ro Dias jus ti fi ca o pre -
sen te re que ri men to pelo fato de que: “A con ta mi na -
ção do meio am bi en te e o en ve ne na men to de ani ma -

is e pes so as pe los pro du tos quí mi cos uti li za dos na
agri cul tu ra pre o cu pa não ape nas o Bra sil, mas toda a
co mu ni da de in ter na ci o nal.

Mes mo re co nhe cen do o em pe nho dos ór gãos
en car re ga dos da fis ca li za ção e o es for ço efe tu a do
pe las as so ci a ções de clas se e le gis la do res no sen ti -
do de pro por ci o nar ins tru men tos le ga is com pa tí ve is
com a im por tân cia da si tu a ção, é atri bu i ção do par la -
men tar man ter-se atu a li za do so bre ma té ria tão po lê -
mi ca e atu al.

Assim, e con si de ran do as pos si bi li da des de
aper fe i ço a men to le gal, tan to do pon to de vis ta le gis la -
ti vo quan to ope ra ci o nal, apre sen ta mos este re que ri -
men to de in for ma ção."

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 575, de 1999,
ao Exmº Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra e do Abas te ci -
men to.

Sala de Re u niões, Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí -
nio – Ge ral do Cu nha Lima.

PARECER Nº 923, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 581, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Álva ro Dias, com base no ar -
ti go 50, pa rá gra fo 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar -
ti go 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 581, de
1999, no qual re quer que se jam so li ci ta das ao Exmº
Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções in for ma -
ções a res pe i to da ha bi li ta ção da em pre sa es pa nho la
HISPASAT S/A na li ci ta ção pro mo vi da pela Agên cia
Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL, pelo Di re i -
to de Explo ra ção de Sa té li te Bra si le i ro para Trans por -
te de Si na is de Te le co mu ni ca ções, que te ria ocor ri do,
se gun do de nún ci as, ao ar re pio do Edi tal e das Leis
que re gem a ma té ria, co lo can do em ris co a se gu ran -
ça na ci o nal.

A in da ga ção que o Se nhor Se na dor Álva ro Dias
re quer que seja res pon di da pelo Exmº Sr. Mi nis tro
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das Co mu ni ca ções é, es pe ci fi ca men te, a se guin te:
“Por que uma em pre sa es tran ge i ra, sem fun ci o na -
men to no Bra sil, sem in te grar qual quer con sór cio em
que haja em pre sa bra si le i ra e – se gun do de nún ci as –
sem sa tis fa zer às exi gên ci as do Edi tal e das Leis que
re gem a li ci ta ção no País, foi ha bi li ta da na Li ci ta ção
pelo Di re i to de Explo ra ção de Sa té li te Bra si le i ro para
Trans por te de Si na is de Te le co mu ni ca ções e, ain da
mais, le van do em con si de ra ção que essa em pre sa
tem como aci o nis ta, além da Te le fô ni ca da Espa nha,
di ver sas en ti da des do go ver no es pa nhol, sen do a
prin ci pal o Insti tu to Na ci o nal de Téc ni ca Ae ro es pa ci -
al, ór gão das For ças Arma das es pa nho las, e que, na
hi pós te de ven cer a con cor rên cia, po de ria co lo car em
ris co a se gu ran ça na ci o nal?”

O Se nhor Se na dor Álva ro Dias jus ti fi ca o pre -
sen te Re que ri men to pelo fato de que “a Agên cia Na -
ci o nal de Te le co mu ni ca ções pu bli cou Edi tal de Li ci ta -
ção para con fe rir o Di re i to de Explo ra ção de Sa té li te
Bra si le i ro para Trans por te de Si na is de Te le co mu ni -
ca ções. Duas con cor ren tes se apre sen ta ram. Uma
de las, um con sór cio que con ta va com em pre sa bra si -
le i ra as so ci a da a duas es tran ge i ras e, ou tra, a men ci -
o na da em pre sa es pa nho la, que não tem fi li al ou es cri -
tó rio no Bra sil e, como dito, tem como aci o nis ta a Te -
le fô ni ca da Espa nha e en ti da des do Go ver no es pa -
nhol, sen do a prin ci pal de las o Insti tu to Na ci o nal de
Téc ni ca Ae ro es pa ci al, ór gão das For ças Arma das da -
que le país.

De acor do com es sas de nún ci as, cuja gra vi da -
de é ine quí vo ca, tal si tu a ção con tra ria, além das re -
gras do pró prio Edi tal, as leis que re gem a ma té ria.
Ape sar de tudo isso, a Co mis são Espe ci al de Li ci ta -
ção ace i tou a em pre sa es pa nho la como pro po nen te
e, mais gra ve, ha bi li tou-a na li ci ta ção.

Como pode a ANATEL ha bi li tar uma em pre sa
es tran ge i ra, li ga da às For ças Arma das de ou tro país,
con tra ri an do as nor mas do Edi tal e cho can do-se com
o ob je ti vo da li ci ta ção, sen do cla ro que a vi tó ria de tal
em pre sa no pro ces so li ci ta tó rio, ao ga ran tir a For ças
Estran ge i ras o do mí nio de in for ma ções es sen ci a is do 
Bra sil, in clu si ve in for ma ções si gi lo sas de na tu re za
mi li tar, po de rá im pli car gra ves ris cos à se gu ran ça na -
ci o nal?"

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de

1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 581,
de 1999, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções.

Sala de Re u niões, – Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Ge ral do Melo –
Ca sil do Mal da ner – Ro nal do Cu nha Lima. 

PARECER Nº 924, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 586, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Artur da Tá vo la, com base
no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca -
mi nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 586, de 1999, 
no qual re quer que se jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi -
nis tro de Esta do da Fa zen da as se guin tes in for ma -
ções:

1 – Qu an tas e qua is as ins ti tu i ções fi nan ce i ras
so cor ri das pelo Pro er?

2 – Qual o mon tan te das apli ca ções alo ca das
pelo Pro gra ma até 30-6-99?

3 – Qu an to des se to tal foi res ti tu í do ao Pro er,
até 30-6-99?

4 – Qu a is as ins ti tu i ções que ain da con ti nu am
ope ran do com apor tes do Pro er, qual o mon tan te apli -
ca do em cada uma de las e qua is as res pec ti vas ga -
ran ti as con tra tu a is?

5 – Qu a is as ta xas de ju ros pra ti ca das pelo Pro -
er?

6 – Os ju ros e os pra zos apli ca dos no Pro er são
com pa tí ve is com os pra zos e ju ros dos tí tu los que os
ga ran tem?

7 – Qual a ori gem dos re cur sos do Pro er? Esses 
re cur sos são pú bli cos? Vêm das re ser vas ban cá ri as? 
As re ser vas ban cá ri as são cons ti tu í das de qua is re -
cur sos?

Qu an to às em pre sas in ter vin das:
1 – Qu a is as ins ti tu i ções fi nan ce i ras sob in ter -

ven ção e/ou li qui da ção ex tra ju di ci al e as da tas de
cada uma des sas in ter ven ções?

2 – Qual a po si ção do ati vo e pas si vo, a 3-6-99,
de cada uma das ins ti tu i ções sob li qui da ção?

3 – A que ta xas de ju ros são re mu ne ra dos os ati -
vos fi nan ce i ros lí qui dos, das ins ti tu i ções em li qui da -
ção?

4 – Qual a data pro gra ma da pelo BC para con -
clu ir o pro ces so li qui da tó rio em cada uma des sas ins -
ti tu i ções?

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  219



Qu an to ao cus te io da ad mi nis tra ção das ins ti tu i -
ções sob li qui da ção?

I – Exclu í dos ju ros de vi dos ao Pro er, qual o to tal
de des pe sas com pes so al, vi a gens, cus te io ad mi nis -
tra ti vo e ou tros, de cada uma des sas ins ti tu i ções?

II – Qual o qua dro de pes so al de sig na do pelo Bc 
e/ou pe los in ter ven to res ou li qüi dan tes para ge rir
cada uma das ins ti tu i ções?

III – Qu an tos são ser vi do res apo sen ta dos do BC e 
quan tos mem bros do seu cor po ati vo de ser vi do res, di -
re ta men te em pre ga dos nos pro ces sos de li qüi da ção?

IV – O pa ga men to das des pe sas com pes so al é
aten di do pelo BC ou pe las dis po ni bi li da des das em -
pre sas li qüi dan das?

V – Qual o cri té rio uti li za do pelo BC ou li qüi dan -
tes para re cru ta men to e de sig na ção des se pes so al?

No que con cer ne aos ban cos que so fre ram in ter -
ven ção se gui da de li qüi da ção ex tra ju di ci al, o Se na dor
Artur da Tá vo la pede para jun tar o re la tó rio da Inter ven -
to ria que con clu iu re co men dan do a li qüi da ção.

O Se nhor Se na dor Artur da Tá vo la jus ti fi ca o
pre sen te re que ri men to pelo fato de que “con ver gem
as in di ca ções que fa zem do Pro er uma ex pe riên cia
bem su ce di da. Para a eco no mia bra si le i ra o Pla no de
Esta bi li za ção Fi nan ce i ra, le va do à prá ti ca de po is de
mu i tos anos de con vi vên cia com al tís si mas ta xas de
in fla ção, re a li zou-se sem gran des per das. O sa ne a -
men to da rede ban cá ria tam bém foi al can ça do com o
sa cri fí cio de pou cas das suas uni da des.

Tor na-se, por tan to, da ma i or per ti nên cia o co -
nhe ci men to das ações em pre en di das pelo Ban co
Cen tral do Bra sil, ao abri go da que le Pro gra ma. Com
tal ob je ti vo e no mo men to em que o Se na do Fe de ral
cons ti tu iu uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
para in ves ti gar fa tos re la ci o na dos ao Sis te ma Fi nan -
ce i ro, tor nar o con jun to des sas in for ma ções aces sí -
ve is a toda so ci e da de."

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re -
gem os pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do
Po der Exe cu ti vo, bem como com as nor mas de ad -
mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to -
ra nº 14, de 1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri -
men to nº 586, de 1999, ao Exmº Sr. Mi nis tro de
Esta do da Fa zenda.

Sala de Re u niões, Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Jú ni or – Re la tor, Ca sil do Mal da -
ner – Ge ral do Melo – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 925, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 595, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ro ber to Re quião, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e o ar ti go 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 595 de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da as
se guin tes in for ma ções:

1 – Exis te ori gem de cla rá vel das re mes sas fe i -
tras ao ex te ri or pelo Gru po Abril (TVA par ti ci pa ções;
Abril Ví deo da Ama zô nia S/A; Abril Co le ções Ltda;
Edi to ra Abril S/A; Te le vi são Abril S/A;; TVA – Sis te ma
de Te le vi são S/A, Te ve cap S.A e suas sub si diá ri as,
MTV Bra sil Ltda. (MTV Bra sil) a par tir das cha ma das
con tas CC-5? Qual?

2 – Hou ve a tri bu ta ção de vi da nas re mes sas su -
pra ci ta das? Qual a base de tri bu ta ção e quan to foi re -
co lhi do pe las em pre sas do Gru po Abril nas suas re -
mes sas ao ex te ri or?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 595,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala das Re u niões,  de ou tu bro de 1999.– Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – La bor Jú ni or, Ge ral do Melo e Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 926, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 596, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ge ral do Cân di do, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no ar ti go 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 596, de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da as
se guin tes in for ma ções, re la ti vas à pri va ti za ção do
Ba nerj:
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1 – Na ges tão do Ban co Bo za no Si mon sen no
Ban co do Esta do do Rio de Ja ne i ro, hou ve re no va ção 
au to má ti ca do CDB, sem cum pri men to dos pra zos
de fi ni dos pelo pró prio Ban co Cen tral? Em caso po si ti -
vo, quem, no Ban co Cen tral, au to ri zou?

2 – O Ban co Cen tral acom pa nhou, na ges tão
Bo za no Se mon sen, a com pra e ven da de tí tu los do 
Ba nerj S/A para os fun dos de in ves ti men to, ad mi nis -
tra dos por este, prin ci pal men te as ope ra ções en vol -
ven do tí tu los da Ele tro brás? Em caso po si ti vo, foi de -
tec ta da al gu ma le são aos cli en tes des tes fun dos?

3 – Quem au to ri zou o Ban co Cen tral a per mi tir
que o Ban co do Esta do do Rio de Ja ne i ro sa cas se na
Con ta de Re ser va Ban cá ria R$3,4 bi lhões, no dia 30 de
de zem bro de 1996, dia de sua Li qui da ção Extra ju di ci al?

4 – Pode o Ban co Cen tral, sem au to ri za ção do
Se na do Fe de ral, fa zer uma ope ra ção de tal vul to com
uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta du al?

5 – Qual foi a re mu ne ra ção do Ban co Bo za no
Si mon sen no pe río do em que atu ou como li qui dan te
do Ban co do Esta do do Rio de Ja ne i ro, in di ca do pelo
Ban co Cen tral? So li ci to ao Ban co Cen tral as de mons -
tra ções fi nan ce i ras do Ban co do Esta do do Rio de Ja -
ne i ro em Li qui da ção Extra ju di ci al, nos pe río dos fin -
dos de 1997 e 1998, in clu si ve ba lan ço pa tri mo ni al e
de mons tra ção de re sul ta dos.

6 – Há al gu ma pre vi são para a trans for ma ção
da Li qui da ção Extra ju di ci al em Li qui da ção Ordi ná ria?
So li ci to aces so aos re sul ta dos dos pro ces sos ad mi -
nis tra ti vos con tra os an ti gos ad mi nis tra do res do Ban -
co do Esta do do Rio de Ja ne i ro, quan do da de cre ta -
ção do RAET.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 596,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala das Re u niões,  de ou tu bro de 1999.- Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or, Ge ral do Melo, Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 927, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 617, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ge ral do Cân di do, com base no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa  o Re que ri men to nº 617 de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de as se -
guin tes in for ma ções re fe ren tes aos re pas ses de ver -
bas do SUS – Sis te ma Úni co de Sa ú de, ao Mu ni cí pio
de Sa qua re ma – RJ:

1 – o Mi nis té rio re ce be a pres ta ção de con tas do 
Mu ni cí pio?

2 – caso re ce ba, so li ci to o en vio de có pia das
pres ta ções de con ta re fe ren tes aos anos de 1997,
1998 e 1999.

È o re la tó rio.

II – Voto

A Pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de  ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 617,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

Sala de Re u niões, de ou tu bro de 1999. –  Anto -
nio Car los Ma ga lhães – Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, – Re la tor – Na bor Ju ni or – Ro nal do Cu nha Lima – 
Ge ral do Melo.

PARECER Nº 928, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 618, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ge ral do Cân di do, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 618, de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção as 
se guin tes in for ma ções re fe ren tes aos re pas ses de
ver bas do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té -
rio – FUNDEF ao Mu ni cí pio de Sa qua re ma – RJ:

1. O Mi nis té rio da Edu ca ção re ce be a pres ta ção
de con tas dos re cur sos re pas sa dos ao Mu ni cí pio?

2. Caso re ce ba, so li ci to o en vio de có pia das
pres ta ções de con tas re fe ren tes aos anos de 1997,
1998 e 1999;

3. A Se cre ta ria de Ensi no Fun da men tal do Mi -
nis té rio da Edu ca ção faz acom pa nha men to das ati vi -
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da des de sen vol vi das com os re cur sos do Fun def no
Mu ni cí pio de Sa qua re ma? Como?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 618,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção.

Sala de Re u niões, de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ro nal do Cu nha Lima –
Ge ral do Melo.

PARECER Nº 929, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 636, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Luiz Este vão, com base no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nhou a 
esta Mesa o Re que ri men to nº 636, de 1999, no qual
re quer que se jam so li ci ta das ao Exmo. Sr. Mi nis tro de 
Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão as se -
guin tes in for ma ções so bre o Pro gra ma de Des li ga -
men to Vo lun tá rio – PDV, ins ti tu í do pela Me di da Pro vi -
só ria nº 1.917/99, e suas re e di ções:

1 – quan tos ser vi do res, dis cri mi na da men te por
uni da de da Fe de ra ção e por car re i ra e ca te go ria fun -
ci o nal, ade ri ram ao Pro gra ma em ques tão?

2 – quan tos ser vi do res es tão ex clu í dos da ade -
são ao PDV, como de ter mi na do no art. 3º da Me di da
Pro vi só ria?

3 – quan tos ser vi do res re que re ram, e ob ti ve -
ram, a re du ção da jor na da de tra ba lho, com re mu ne -
ra ção pro por ci o nal, dis cri mi na da men te por uni da de
da Fe de ra ção e por car re i ra e ca te go ria fun ci o nal?

4 – quan tos ser vi do res se be ne fi ci a ram da li cen -
ça ins ti tu í da pelo art. 8º da Me di da Pro vi só ria, e quan -
tos ti ve ram in de fe ri da e por quê?

5 – qual foi a des pe sa des pen di da com a in de ni -
za ção aos ser vi do res, dis cri mi na das da mes ma for ma 
so li ci ta da na per gun ta nº 1?

6 – qual foi a des pe sa des pen di da com a an te ci -
pa ção do pa ga men to dos va lo res re tro a ti vos da di fe -

ren ça de 28,86%, de que tra ta a MP nº 1.904-17/98,
dis cri mi na da da mes ma for ma da per gun ta an te ri or?

7 – qua is fo ram os tre i na men tos efe tu a dos, o
nú me ro de ma trí cu las ou pre vi são de ofe re ci men to de 
cur sos des ti na dos a pre pa rar es ses ser vi do res para a 
aber tu ra de em pre en di men to pró prio, bem como os
res pec ti vos con te ú dos pro gra má ti cos?

8 – qual a quan ti da de e os va lo res dos em prés ti -
mos já con ce di dos ou em pro ces so de con ces são na
li nha de cré di to ins ti tu í da para que es ses ser vi do res
abram ou ex pan dam em pre en di men to, dis cri mi na dos 
por uni da de da Fe de ra ção?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 636,
de 1999, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão.

Sala de Re u niões,  Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor – Ge ral do Melo –
Ca sil do Mal da ner – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 930, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 637, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Luiz Este vão, com base no
ar ti go 50, pa rá gra fo 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no
ar ti go 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
en ca mi nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 637, de
1999, no qual re quer que se jam pres ta das pelo Exmº
Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e 
Ges tão as se guin tes in for ma ções, so bre a van ta gem
de 28,86% de que tra ta a Me di da Pro vi só ria nº
1.704/98, e suas re e di ções, cujo pra zo de ade são foi
pror ro ga do pelo art. 28 da Me di da Pro vi só ria nº
1.917/99, e suas re e di ções:

1 – Qu an tos ser vi do res op ta ram por re ce ber os
va lo res da re fe ri da van ta gem, dis cri mi nan do-se a res -
pos ta por Uni da de da Fe de ra ção, car re i ra e ca te go ria
fun ci o nal, e por aque les que o fi ze ram me di an te acor -
do ou tran sa ção?
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2 – Qu a is são os va lo res par ci a is e to tal de vi dos
a es ses ser vi do res e os va lo res já des pen di dos, dis -
cri mi na dos na mes ma for ma da per gun ta an te ri or?

3 – Qual foi o in cre men to men sal da fo lha de pa -
ga men to com a ex ten são ad mi nis tra ti va da van ta gem 
na re mu ne ra ção men sal dos ser vi do res?

4 – Expli ci tar se a al te ra ção na ta be la de ven ci -
men tos com a apli ca ção da van ta gem im pli cou em
mo di fi ca ção per ma nen te des sa ta be la, be ne fi ci an do
a to dos os ser vi do res, in clu si ve aque les que ain da es -
tão por in gres sar no ser vi ço pú bli co.

5 –- Qu an tas e de que na tu re za fo ram as di ver -
gên ci as de que tra ta o art. 10 da Me di da Pro vi só ria
em tela?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
pos ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 637, de 1999,
ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão.

Sala de Re u niões, – Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor – Ge ral do Melo –
Ca sil do Mal da ner – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 931, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 638, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Álva ro Dias, com base no art. 50, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no ar ti go 216 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a esta
Mesa o Re que ri men to nº 638, de 1999, no qual so li ci -
ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da as se -
guin tes in for ma ções:

1 – po si ção das dí vi das in ter na e ex ter na do
Esta do do Pa ra ná em 31 de de zem bro, anu al men te,
en tre 1992 e 1998, in clu in do o Avi so 09/MF, in for man -
do o sal do de ve dor, os pra zos mé di os e as ta xas de
ju ros em US$ equi va len tes;

2 – po si ção das dí vi das in ter na e ex ter na do
Esta do do Pa ra ná em 30-9-99, in clu in do o sal do de -
ve dor, os pra zos mé di os e as ta xas de ju ros em US$
equi va len tes;

3 – re la ção das dí vi das e o PIB do es ta do, a par -
tir de 1992;

4 – mon tan te dos pre ca tó ri os não pa gos pelo
Esta do do Pa ra ná até 31-7-99;

5 – mon tan te atu al da dí vi da do es ta do com for -
ne ce do res (obras e ser vi ços);

6 – sal do dos res pec ti vos res tos a pa gar em 31
de de zem bro, nos exer cí ci os de 1994 a 1998;

7 – có pi as dos re la tó ri os, bem como das res pec -
ti vas aná li ses e con clu sões pre vis tos na Por ta ria nº
89, de  1995, do Mi nis té rio da Fa zen da e suas al te ra -
ções;

8 – có pia do re la tó rio so bre a si tu a ção fi nan ce i ra 
do Esta do do Pa ra ná, ela bo ra do por téc ni cos da STN
após mis são ao Esta do, para aná li se de an te ci pa ção
de ro yal ti es.

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi -
das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de 1990, ra -
zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te ao
en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 638, de 1999,
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Fa zen da.

Sala de Re u niões,   de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo – Ro nal do
Cu nha Lima.

PARECER Nº 932, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 649, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Júni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com base
no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e no art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi -
nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 649, de 1999,
no qual re quer que seja en ca mi nha da ao Exmº Sr. Mi -
nis tro de Esta do da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to,
para ser aten di da pelo Sr. Pre si den te da Co mis são de 
Ava li a ção do Pro gra ma de Con ces são de Sub ven ção 
aos Pro du to res de Bor ra cha Na tu ral, a se guin te so li -
ci ta ção de in for ma ção:

1) o va lor do sub sí dio con ce di do a par tir da lei
fe de ral de sub ven ção da pro du ção de bor ra cha in na -
tu ra, des de 1997 (dis cri mi na do por uni da de da Fe de -
ra ção);
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2) as em pre sas be ne fi ci a das pelo sub sí dio des -
de 1997;

3) como se dá o acom pa nha men to dos pro ces -
sos de con ces são de sub sí dio.

O Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra jus ti fi ca a
pre sen te so li ci ta ção pelo fato de que: “O re que ri men -
to de in for ma ções ora apre sen ta do in se re-se no âm -
bi to da com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci -
o nal, cons ti tu ci o nal men te de fi ni da, que, no pre sen te
caso, tor na-se im pres cin dí vel para o per fe i to exer cí -
cio das com pe tên ci as cons ti tu ci o na is des ta Casa, no
que tan ge ao con tro le da re nún cia de re ce i ta, con for -
me o dis pos to no art. 70 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Em 1997, o Con gres so Na ci o nal apro vou lei que 
ga ran tia o sub sí dio aos pro du to res de bor ra cha in na -
tu ra, sob o ar gu men to de per mi tir me lho res con di ções 
de pro du ção nes te se tor da eco no mia, evi tan do-se a
sua des ca pi ta li za ção.

Entre tan to, con for me ma té ria ve i cu la da no jor -
nal O Esta do de S. Pa u lo, de 5 de agos to do cor ren te
ano, há for tes in dí ci os de que es te jam ocor ren do des -
vi os de re cur sos, a par tir de emis são de no tas fis ca is
fra u du len tas que ge rem sub sí dio, sem ge rar pro du to
efe ti vo.

Den tro des se con tex to, tor na-se fun da men tal
que esta Casa ob te nha as in for ma ções ne ces sá ri as
para que con si ga to mar os pro ce di men tos para que
se evi te que a le gis la ção em vi gor in cen ti ve a eva são
de re ce i ta fe de ral.

Ora, em um mo men to em que se dis cu te a im -
por tân cia do ajus te fis cal para a re to ma da do cres ci -
men to eco nô mi co, in clu si ve com a dis cus são so bre
lei de res pon sa bi li da de fis cal, é cru ci al que se te nha
pre o cu pa ção acen tu a da com a per da de re ce i ta por
meio de sub sí di os do Go ver no Fe de ral.

Embo ra a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral seja
cons ti tu ci o nal men te res pon sá vel pelo acom pa nha -
men to da re nún cia de re ce i ta, o Mi nis té rio da Fa zen -
da pon de ra que cabe ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do 
Abas te ci men to o acom pa nha men to de tal fun ção, daí
a ne ces si da de do pre sen te re que ri men to".

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 649,

de 1999, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da Agri cul tu -
ra e do Abas te ci men to.

Sala de Re u niões, Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí -
nio – Ge ral do Melo – Ro nal do Cu nha Lima.

PARECER Nº 933, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 650, de 1999.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or

I – Re la tó rio

O Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com base
no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go
216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca -
mi nhou a esta Mesa o Re que ri men to nº 650, de 1999, 
no qual re quer que se jam pres ta das pelo Exmº Sr. Mi -
nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão as se guin tes in for ma ções;

a) to tal dos re cur sos dis po ní ve is e efe ti va men te
uti li za dos para ir ri ga ção, des de 1989 até a pre sen te
data;

b) evo lu ção dos re cur sos aci ma men ci o na dos,
dis cri mi na dos por re gião;

e) qua dro com pa ra ti vo en tre os re cur sos dis po -
ní ve is e efe ti va men te uti li za dos, por re gião, com o
dis pos to no art. 42, do Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral;

d) prin ci pa is fon tes de re cur sos para a ir ri ga ção
no âm bi to do Go ver no Fe de ral.

O Se nhor Se na dor Lú cio Alcân ta ra jus ti fi ca a
pre sen te so li ci ta ção pelo fato de que: “O art. 42 do Ato 
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da
Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na que du ran te quin ze
anos a União apli ca rá, dos re cur sos des ti na dos à ir ri -
ga ção, vin te por cen to na re gião Cen tro-Oeste e cin -
qüên ta por cen to na re gião Nor des te, pre fe ren ci al -
men te no se mi-árido.

Tal de ter mi na ção en trou em vi gor em ou tu bro de
1988 e hoje, onze anos de po is, é ne ces sá rio ve ri fi car em
que me di da a dis po si ção cons ti tu ci o nal foi efe ti va men te
aten di da, es pe ci al men te no que se re fe re aos re cur sos
des ti na dos à ir ri ga ção no se mi-árido nor des ti no."

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  224



men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 650,
de 1999, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão.

Sala de Re u niões,  de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Na bor Jú ni or,
Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo – Ro nal do Cu -
nha Lima – Car los Pa tro cí nio.

PARECER Nº 934, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 652, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Tião Vi a na, com base no ar ti go 50,
pa rá gra fo 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha 
a esta Mesa o Re que ri men to nº 652, de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça as
se guin tes in for ma ções:

1 – Qu a is as pro vi dên ci as to ma das, até a pre -
sen te data, no sen ti do de dar cum pri men to ao dis pos -
to no art. 67 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, que es ta be le ce que “a União con clu i rá a
de mar ca ção das ter ras in dí ge nas no pra zo de cin co
anos a par tir da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção?

2 – Qual o mapa da de mar ca ção das ter ras in dí -
ge nas, por et nia e por es ta do da Fe de ra ção, de ta -
lhan do-se as di men sões ter ri to ri a is?

3 – Qu an tos pro ces sos de de mar ca ção ain da hoje 
es tão em tra mi ta ção? Em que fase pro ces su al en con -
tram-se e qual a di men são ter ri to ri al a que se re fe rem?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 652,
de 1999, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça.

Sala de Re u niões,    de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ro nal do Cu nha Lima –
Ge ral do Melo.

PARECER Nº 935, DE 1999

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 653, de 1999.

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Se na dor Ge ral do Cân di do, com base no art.
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e no ar ti go 216 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nhou a 
esta Mesa o Re que ri men to nº 653, de 1999, no qual
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res as se guin tes in for ma ções;

Que me di das ofi ci a is já to mou ou pre -
ten de to mar o Go ver no bra si le i ro, no sen ti do 
do re co nhe ci men to do Ti mor Les te como
país in de pen den te?

É o re la tó rio.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Co mis são Di re to ra nº 14, de
1990, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel -
men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men to nº 653,
de 1999, ao Sr. Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res.

Sala de Re u niões,  de ou tu bro de 1999. – Anto -
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Na bor Jú ni or – Ge ral do Melo – Ro nal do
Cu nha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
Mesa apro vou os Re que ri men tos nºs 516, 517, 518,
546, 557, 561, 568, 575, 581, 586, 595, 596, 617, 618, 
636, 637, 638, 649, 650, 652 e 653, de 1999, cu jos
pa re ce res aca bam de ser li dos, de au to ria dos Srs.
Se na do res Ro me ro Jucá, Ernan des Amo rim, Ney
Syas su na, Edu ar do Su plicy, Tião Vi a na, Álva ro Dias,
Artur da Tá vo la, Ro ber to Re quião, Ge ral do Cân di do,
Luiz Este vão e Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan do in for ma -
ções a Mi nis tros de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tra go a esta tri bu na,
nes ta tar de, uma ques tão gra ve, que acre di to que en -
vol va to dos os Esta dos bra si le i ros, em es pe ci al o
Esta do do Pa ra ná. Estou fa lan do do MST e do com -
por ta men to de de ter mi na das li de ran ças suas que es -
tão ex tra po lan do to dos os li mi tes da ra ci o na li da de.
De um lado, essa in tran si gên cia, a in to le rân cia de al -
gu mas li de ran ças que pro mo vem in va sões em pro pri -
e da des pro du ti vas, que sa que i am pro pri e da des pro -
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du ti vas, que ti ram das suas má qui nas os tra ba lha do -
res de fa zen das pro du ti vas, que as sal tam as se des
das fa zen das pro du ti vas, ex pul sam os pro pri e tá ri os
des sas fa zen das e pro mo vem um ver da de i ro as sal to
nas mes mas.

De um lado, essa in tran si gên cia da lei e so bre -
tu do do di re i to cons ti tu ci o nal de pro pri e da de; de ou -
tro, a frou xi dão, a fal ta de ati tu de, a omis são, a ig no -
rân cia com ple ta da lei e da Cons ti tu i ção de de ter mi -
na dos go ver nan tes que não as su mem suas res pon -
sa bi li da des, te me ro sos de des gas tes po lí ti cos, e que
per mi tem que os con fli tos, que an tes eram ape nas
con si de ra dos até na tu ra is, quan do tra ta mos des se
as sun to da re for ma agrá ria do País, ago ra ve nham a
ex tra po lar os li mi tes da ra ci o na li da de e até, Sr. Pre si -
den te, os li mi tes da que les que ace i ta vam até mu i to
pou co tem po o MST. Tra ta-se de uma or ga ni za ção
que me re ce o nos so res pe i to, por que foi cri a da para
de fen der o le gí ti mo di re i to de ob ter um pe da ço de ter -
ra para os tra ba lha do res ru ra is. Mas, no mo men to em 
que o MST or ga ni za es sas in va sões, lá no Pa ra ná –
há uma pra ça in va di da em fren te ao Pa lá cio Igua çu,
onde per ma ne cem, por mais de 150 dias, 500
sem-terras a pres si o nar o Go ver no, que ig no ra a pre -
sen ça de les lá como a ig no ra em 117 pro pri e da des
pro du ti vas no Esta do do Pa ra ná, onde a Jus ti ça já de -
ter mi nou a re in te gra ção de pos se, e o Go ver na dor,
ain da no sá ba do, afir mou: “Esse não é um pro ble ma
meu; este é um pro ble ma do Go ver no Fe de ral”. E o
Go ver no Fe de ral afir ma: “Este tam bém não é um pro -
ble ma meu; este é um pro ble ma do Go ver na dor do
Esta do do Pa ra ná ou dos go ver nos es ta du a is”.
Enquan to o Go ver no do Esta do se alia ao Go ver no
Fe de ral nas ques tões que in te res sam ao Go ver no do
Esta do, por exem plo, no mo men to de se re i vin di car a
an te ci pa ção dos ro yal ti es, no mo men to de se pe dir
em prés ti mos ao BNDES, te o ri ca men te para in ves ti -
men tos, mas uti li za dos – e to dos sa bem – para o cus -
te io da má qui na, para o pa ga men to da fo lha de pes -
so al, aí o Go ver no Fe de ral é ali a do; mas no mo men to
em que o Go ver no do Esta do é co lo ca do na pa re de
para to mar uma ati tu de, para cum prir com a sua res -
pon sa bi li da de cons ti tu ci o nal, o que o Go ver no do
Esta do faz? Joga a bom ba nas mãos e no colo do Go -
ver no Fe de ral. 

O Go ver no do Esta do do Pa ra ná, ao per mi tir
que pro pri e da des in va di das con ti nu em sen do ocu pa -
das pe los in va so res, cons trói os se guin tes nú me ros –
e não adi an ta di zer que esse é um pro ble ma his tó ri co
do Pa ra ná. Aqui es tão dois ex-Governadores, Álva ro
Dias e Ro ber to Re quião, que es co lhe ram como Se -
cre tá rio da Agri cul tu ra este Se na dor que usa a tri bu -

na. E quan do Se cre tá rio da Agri cul tu ra este Se na dor
co or de na va essa ta re fa no cam po, no Esta do do Pa -
ra ná, sob as or dens da que les Go ver na do res.

Tra go um re la tó rio que não é meu, mas da Fe -
de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pa ra ná, Se na -
dor Lú dio Co e lho, e que mos tra que no ano de 1987,
quan do era Go ver na dor o Se na dor Álva ro Dias, seis
fo ram as pro pri e da des in va di das; em 1988, fo ram 12;
em 1989, fo ram 15; e em 1990, fo ram cin co. Com o
Go ver na dor Ro ber to Re quião, 15 fo ram as pro pri e da -
des in va di das em 1991; em 1992, fo ram nove; em
1993, fo ram cin co; e em 1994, fo ram oito.

Em to das es sas in va sões, ape nas os pro ble mas
de duas pro pri e da des não fo ram re sol vi dos. To das as
ou tras pro pri e da des que fo ram in va di das ou fo ram de -
so cu pa das, ou eram im pro du ti vas e fo ram trans for ma -
das em as sen ta men tos – as sen ta men tos-modelos, di -
ga-se de pas sa gem –, onde os as sen ta dos se trans for -
ma ram em pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is. Ape nas
duas não fo ram de sa pro pri a das ou de so cu pa das e de -
vol vi das aos ver da de i ros pro pri e tá ri os.

No atu al Go ver no, pres tem aten ção ao nú me ro,
ocor re ram 218 in va sões, das qua is per ma ne cem sem 
ne nhu ma so lu ção aque las em 162 pro pri e da des, ten -
do o Go ver no re sol vi do o pro ble ma de ape nas 25 pro -
pri e da des; em al gu mas ou tras ain da há ne go ci a ção
para re sol ver o pro ble ma. Mas 162 pro pri e da des con -
ti nu am in va di das, sen do que de 112 o de cre to de re in -
te gra ção de pos se está nas mãos dos pro pri e tá ri os.

O Go ver na dor diz que não pode to mar ne nhu ma 
pro vi dên cia e joga o pro ble ma para o Go ver no Fe de -
ral. A Cons ti tu i ção é cla ra quan do diz que quem deve
to mar pro vi dên ci as é o Go ver na dor do Esta do. E,
quan do ele não o faz, al guém deve to mar o seu lu gar.
Se um Go ver na dor não tem pe i to, não tem co ra gem
para fa zer cum prir a or dem e a lei no seu Esta do, al -
guém deve as su mir o seu lu gar para fa zer que a or -
dem e a lei se jam res pe i ta das. Não é o caso.

Ain da no sá ba do, es ti ve em Cas ca vel, re gião
oes te do Pa ra ná, e lá re ce bi vá ri os pro pri e tá ri os ru ra -
is, que me mos tra ram as fo to gra fi as de pro pri e da des
pro du ti vas e, so bre tu do, as li mi na res da Jus ti ça já de -
ter mi nan do a re in te gra ção de pos se. Fa zen de i ros do
Mu ni cí pio de Ca tan du vas, como, por exem plo, o Sr.
José Ma no el Cons tân cio Men don ça, a D. Ma ria Ali ce
de Ca mar go Pa ci or nik e o Sr. Car los Zu quet to, são
do nos de pro pri e da des mé di as in va di das e que es tão
pro du zin do le i te tipo B, o que evi den te men te as iden -
ti fi ca – só isso – como pro pri e da des pro du ti vas. Não
de ve ri am eles ter sob ame a ça o seu di re i to de pro pri -
e da de, nem as suas fa mí li as, que já não po dem se -
quer fre qüen tar es sas pro pri e da des. Ou o Go ver na -
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dor toma uma pro vi dên cia ou a Fe de ra ção da Agri cul -
tu ra do Esta do do Pa ra ná con ce de rá ad vo ga dos gra -
tu i ta men te para es ses fa zen de i ros e pro pri e tá ri os ru -
ra is in gres sa rem na Jus ti ça com um pe di do de in ter -
ven ção, o que será uma ver go nha para o nos so Esta -
do, que sem pre fez res pe i tar a lei e a or dem. Re pi to:
nos dois Go ver nos an te ri o res, pro ble mas de ape nas
duas pro pri e da des não fo ram re sol vi dos. No atu al
Go ver no, são 162 pro pri e da des que es tão in va di das,
com re in te gra ção de pos se de ter mi na da pela Jus ti ça, 
e há a com ple ta omis são do Go ver no do Esta do.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço o
apar te do no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Osmar Dias, V. Exª é um dos Se na do res que têm
ma i or au to ri da de para fa lar so bre esse tema, pelo co -
nhe ci men to que tem do as sun to e pela sua for ma ção
de mo crá ti ca. Qu e ro me so li da ri zar com a in dig na ção 
que V. Exª de mons tra nes se pro nun ci a men to, por -
que é re al men te de de i xar todo mun do pas ma do a
for ma como vem agin do o MST, afron tan do a lei. E
não se vê, efe ti va men te, da par te do Go ver no, seja
es ta du al seja Fe de ral, uma ati tu de que faça va ler o
Esta do de Di re i to, res pe i tan do as re i vin di ca ções,
mas não aque las que vi o lam di re i tos ga ran ti dos por
lei. Por tan to, que ro pe dir que V. Exª me per mi ta tam -
bém fa zer par te des sa sua in dig na ção.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Com mu i ta 
hon ra, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, in cor po ro o
apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to. Nes ta
Casa, a ques tão não pode ser tra ta da ape nas po li ti -
ca men te; deve ser tra ta da tam bém com bom sen so.
E o bom sen so re co men da que os go ver nan tes res -
pe i tem mi ni ma men te aqui lo que a Cons ti tu i ção de -
ter mi na.

Se um go ver na dor não é ca paz de man ter a or -
dem e a lei no seu Esta do, evi den te men te ele, que
foi ele i to de mo cra ti ca men te e está no car go por que
foi ele i to, deve re co nhe cer que não tem essa co ra -
gem e per mi tir até que ou tro faça em seu lu gar. Mas
esse se ria o úl ti mo re cur so.

Po rém, não é pos sí vel que le i a mos hoje nos
jor na is que os fa zen de i ros es tão or ga ni zan do mi lí ci -
as mu ni ci pa is no Esta do do Pa ra ná, que é um Esta -
do de gen te que tra ba lha mu i to e res pe i ta a or dem.
Para che ga rem a esse li mi te, Se na dor Ney Su as su -
na, ao cons tran gi men to de te rem, os pa ra na en ses
do oes te, do su do es te e do no ro es te do Pa ra ná, co -
or de na dos por pre fe i tos mu ni ci pa is, de or ga ni zar mi -
lí ci as mu ni ci pa is, pa gan do, in clu si ve, por isso, e

che gan do a co lo car em ris co a pró pria paz nos seus
Mu ni cí pi os, é por que a pa ciên cia já se es go tou há
mu i to tem po, a pa ciên cia com aque les que ex tra po -
lam os li mi tes do bom sen so, in va dem pro pri e da des 
pro du ti vas e se es que cem de que um dia po de rão
ser pro pri e tá ri os ru ra is.

E que ro ver qual será o com por ta men to des -
ses sem-ter ras, um dia, com a sua pro pri e da de,
ven do-a in va di da: se acha rá nor mal, se acha rá que
é ape nas uma for ma de pres si o nar o Go ver no a re a -
li zar a re for ma agrá ria. Há ou tras ma ne i ras de pres -
si o nar o Go ver no a re a li zar re for ma agrá ria que não 
in va dir uma pro pri e da de que está pro du zin do – e
que, em con se qüên cia de i xou de ser pro du ti va. 

Se na dor Arlin do Por to, até o gado de i xou de
ser va ci na do, pois os fa zen de i ros, os pro pri e tá ri os
ru ra is fo ram im pe di dos de en trar na pro pri e da de
para va ci nar o re ba nho, co lo can do em ris co aque le
tra ba lho, que V. Exª mu i to bem con du ziu, de li be ra -
ção do Bra sil para a ex por ta ção de car ne, aca ban do 
com a fe bre af to sa no País. Aque le tra ba lho está
sen do co lo ca do em ris co, por que os pro pri e tá rio ru -
ra is são pro i bi dos pe los sem-ter ra de in gres sar nas
suas pro pri e da des.

Ouvi um Se na dor que sem pre apo i ou o MST
di zer, na se ma na pas sa da, que não apo i a ria mais o
mo vi men to, pois ha via se can sa do. O MST en trou
em uma pro pri e da de, em Ma no el Ri bas, no Pa ra ná, 
re ti rou os tra to ris tas que es ta vam aran do o solo
para o plan tio da sa fra, ex pul san do-os da fa zen da e 
im pe din do que con ti nu as sem com o seu tra ba lho.
Tudo isso em uma fa zen da que co nhe ço pes so al -
men te, por que ao tem po em que fui Se cre tá rio eu
não cos tu ma va fi car ape nas em Cu ri ti ba, mas an -
da va nas pro pri e da des ru ra is. Sei que aque la pro -
pri e da de é pro du ti va. E é uma in dig ni da de ver uma
pro pri e da de pro du ti va ser as sal ta da.

Sou ri go ro sa men te a fa vor da re for ma agrá ria, 
mas que se faça a re for ma agrá ria nas pro pri e da -
des im pro du ti vas, nas pro pri e da des que es tão sen -
do usa das para es pe cu la ção, na que las cujo pro pri -
e tá rio mora a qui lô me tros de dis tân cia, se quer vi si -
ta a pro pri e da de e não sabe se ela pro duz ou não,
ou seja, que es tão aban do na das. Pre ci sa mos co lo -
car or dem no cam po para que a paz seja pos sí vel.

Esta mos com uma bom ba que logo ex plo di rá no 
Esta do do Pa ra ná e não será o Go ver na dor que está
lá que vai se gu rá-la. Não es tou ame a çan do, es tou
aler tan do: ou o Go ver no toma uma ati tu de, tem a co -
ra gem de fa zer cum prir a or dem, ou nin guém se gu ra
mais o que está acon te cen do. Mi lí ci as es tão sen do
or ga ni za das no cam po, e sou con tra isso, por que
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pen so que quem tem que man ter a or dem no Esta do
é a Po lí cia Mi li tar, sob or dem do Go ver na dor.

No mo men to em que se ar mam mi lí ci as, em que 
o ci da dão tem que se ar mar para se pro te ger ou pro -
te ger a sua pro pri e da de, ex tra po la mos os li mi tes da
ra ci o na li da de.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Arlin do Por to.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – No bre Se na -
dor Osmar Dias, gos ta ria de cum pri men tar V. Exª pela 
opor tu ni da de do tema que le van ta. De ma ne i ra bri -
lhan te e con tun den te, V. Exª ques ti o na o
não-cumprimento da de ci são ju di ci al. É um as sun to
que pre o cu pa o ci da dão, a so ci e da de e, na tu ral men -
te, o Esta do do Pa ra ná. Qu e ro dar mais um tes te mu -
nho do em pe nho e da de di ca ção de V. Exª em re la ção 
às ques tões ru ra is do seu Esta do no pe río do em que
eu es ta va à fren te do Mi nis té rio da Agri cul tu ra. V. Exª
pre o cu pa va-se com o au men to da pro du ti vi da de, com 
o au men to de re cur sos a se rem apli ca dos na agri cul -
tu ra, com a ob ten ção de mais apo io. Des ta ca va a ne -
ces si da de de li be ra ção da área da fe bre af to sa, um
tra ba lho que, no pri me i ro mo men to, é des gas tan te,
mas que co me ça a dar os seus fru tos. E já àque la
épo ca V. Exª apon ta va a inér cia com as in va sões. O
Pa ra ná é um Esta do de sen vol vi do, gran de pro du tor,
que uti li za alta tec no lo gia, ten do, por tan to, alta pro du -
ti vi da de. No en tan to, é o Esta do que qua se as su me a
li de ran ça no nú me ro de pro pri e da des in va di das, o
que, sem dú vi da, mos tra que a im pu ni da de es ti mu la o 
pro ces so de des res pe i to à co i sa pú bli ca. La men ta -
mos que haja um pro ces so po lí ti co tão for te im plan ta -
do no Pa ra ná e, prin ci pal men te, que aque les que têm
vi são da re for ma agrá ria não se pre o cu pem com o
res pe i to à pro pri e da de e à lei. O im por tan te é fi xar o
ho mem no cam po. E fi xar os sem-terra no cam po não
é ape nas dis tri bu ir a ter ra, não é ape nas es ti mu lar a
in va são. Por isso, que ro so li da ri zar-me com o pro -
nun ci a men to de V. Exª, des ta can do que pre ci sa mos
sim con ti nu ar com a re for ma agrá ria, mas não ape nas 
de sa pro pri an do e ins ta lan do fa mí li as em ter ras de sa -
pro pri a das, por que em pou co tem po elas es ta rão
como a ma i o ria dos pro du to res ru ra is: in sol ven tes. O
ho mem do cam po pre ci sa de apo io e as pro pri e da des 
têm de ser res pe i ta das. Hoje, os pro du to res vi vem in -
tran qüi los. As fa zen das re du zi ram os seus pre ços em
fun ção da ins ta bi li da de em que to dos nós vi ve mos.
La men ta mos que o Pa ra ná, esse Esta do tão im por -
tan te, es te ja vi ven do esse am bi en te de in tran qüi li da -
de: in tran qüi li da de para o Esta do, in tran qüi li da de

para os pro du to res e in tran qüi li da de para aque les
que que rem um Esta do for te para cons tru ir a Na ção.
Os meus cum pri men tos pelo seu pro nun ci a men to e
pela ad ver tên cia que V. Exª está fa zen do nes te mo -
men to. Mu i to mais do que uma de nún cia, V. Exª faz
uma ad ver tên cia que nos sen si bi li za e que au men ta a 
res pon sa bi li da de dos que es ta mos par ti ci pan do des -
ta ses são e ou vin do o pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Arlin do Por to. V. Exª fala com a au to ri -
da de de quem foi Mi nis tro da Agri cul tu ra e exer ceu
com mu i ta dig ni da de e mu i ta com pe tên cia o seu man -
da to, prin ci pal men te por que não se agar rou ao car go. 
V. Exª es ta be le ceu as suas pri o ri da des, cum priu os
seus com pro mis sos e, so bre tu do, de fen deu o agri cul -
tor bra si le i ro. E no mo men to em que per ce beu que a
de fe sa do agri cul tor bra si le i ro não in te res sa va a al gu -
mas pes so as, V. Exª sou be de i xar o Mi nis té rio com
mu i ta dig ni da de e, por isso, tem a mi nha ad mi ra ção.
Fico sa tis fe i to e fe liz com o apar te de V. Exª.

Qu e ro di zer ain da que, hoje, foi in ter na do, num
hos pi tal no Pa ra ná, um pro du tor ru ral de 80 anos. Há
mu i tos anos, esse se nhor com prou um pe da ço de ter -
ra em Nova Lon dri na – re gião per to do Mato Gros so
do Sul, ter ra do Se na dor Lú dio Co e lho –, onde cons -
tru iu o pa tri mô nio da sua fa mí lia, dos seus fi lhos, do
qual re ti ra va o sus ten to de to dos: dos seus fi lhos, dos
seus gen ros, dos seus ne tos. E essa pro pri e da de foi
in va di da, foi to ma da. E é cons ti tu í da de ter ras pro du ti -
vas, por que eu a co nhe ço tam bém. A pro pri e da de é
pro du ti va e foi in va di da. Pro cu ra do o Go ver na dor do
Esta do, S. Exª dis se: “Pro cu rem o Go ver no Fe de ral”. 

Qu e ro de i xar cla ro que não es tou de fen den do a
UDR aqui, por que não con cor do tam bém com de ter -
mi na das po si ções da UDR, da ex tre ma di re i ta. Esta -
rei ao lado do MST, como es ti ve nos tem pos em que
fui Se cre tá rio de Agri cul tu ra do Pa ra ná, para pro mo -
ver as sen ta men tos em pro pri e da des im pro du ti vas e
até, com o apo io do en tão Go ver na dor Álva ro Dias,
as sen tar fa mí li as de sem-terras em pro pri e da des im -
pro du ti vas que o Incra não de sa pro pri a va. Fi ze mos
isso na fa zen da do Za ta lo, em Qu e rên cia do Nor te. O
Incra de mo rou a de sa pro pri ar e nós co lo ca mos as fa -
mí li as na fa zen da. Não hou ve in va são. Era Mi nis tro da
Agri cul tu ra o Se na dor Iris Re zen de, que nos aju dou a
vi a bi li zar aque le as sen ta men to. S. Exª in clu si ve co -
nhe ce o Mu ni cí pio, que foi trans for ma do no ma i or pro -
du tor de ar roz do Esta do em fun ção dos as sen ta dos. 

Assen ta men to e de sa pro pri a ção de pro pri e da -
de im pro du ti va va mos apo i ar. Mas não in va são de
pro pri e da de. Nin guém gos ta ria de ter o seu apar ta -
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men to ou a sua casa in va di da. Não dá para su por tar
essa si tu a ção. 

E a in dig na ção dos pro du to res que es tão fa lan -
do na pos si bi li da de de ado tar mi lí ci as mu ni ci pa is para 
to mar con ta das suas pro pri e da des eu pude sen tir
pes so al men te. É algo mu i to sé rio, que leva pes so as
para o hos pi tal, pois vêem o pa tri mô nio cons tru í do
du ran te a vida in te i ra ser sa que a do nes te mo men to.

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Álva ro Dias.

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor
Osmar Dias, qual é a ca u sa des sa anar quia no cam po 
num Esta do até há pou co tem po ex tre ma men te or ga -
ni za do na área ru ral? A ca u sa é um fla gran te des res -
pe i to à po pu la ção, de cor ren te da au sên cia de au to ri -
da de no Esta do. A au sên cia de au to ri da de pro por ci o -
nou afron ta à lei, um des res pe i to gri tan te à le gis la ção
vi gen te e, por con se qüên cia, des res pe i to a di re i tos
ad qui ri dos de tra ba lha do res ru ra is pro pri e tá ri os. E, ao 
mes mo tem po, des res pe i to tam bém a um di re i to por
ad qui rir, por que, na ver da de, todo ser hu ma no tem
que ter opor tu ni da de de tra ba lhar para cons tru ir uma
vida dig na. A au sên cia de au to ri da de no Pa ra ná tem
pro mo vi do a vi o lên cia no cam po. Não sei o nú me ro
de mor tes du ran te a ges tão do atu al Go ver no do
Esta do, pro vo ca das pela vi o lên cia que se es ta be le -
ceu na área ru ral do Pa ra ná. Lem bro-me de ima gens
gro tes cas na te le vi são: po li ci a is mi li ta res do Pa ra ná
in va din do uma pro pri e da de, ati ran do con tra tra ba lha -
do res sem ter ra, pro vo can do, além de mor tes, o cor te
de uma das per nas de um tra ba lha dor que per ma ne -
ce até hoje de sas sis ti do pelo Esta do, sem o mí ni mo
de aten ção por par te da au to ri da de pú bli ca no Pa ra -
ná. É evi den te que tudo isso é con se qüên cia da au -
sên cia de go ver no na ver da de i ra acep ção da pa la vra, 
por que o que há no cam po é o des go ver no. O Pa ra ná
está sen do des go ver na do. Em vez de go ver no, es ta -
be le ce-se o des res pe i to à lei, o des res pe i to à po pu la -
ção, a vi o lên cia e o cri me no cam po. É pre ci so aca bar
com isso e é cla ro que o res pe i to à lei é a so lu ção.
Sem dú vi da, to dos que re mos a re for ma agrá ria, que -
re mos ofe re cer opor tu ni da de de vida dig na a toda a
po pu la ção tra ba lha do ra do País, e a re for ma agrá ria
é, sem dú vi da, um ins tru men to de al can ce so ci al in -
ques ti o ná vel. Mas é pre ci so res pe i tar a lei. Se não
con cor da mos com a lei, que tra ba lhe mos para al te -
rá-la. Não cabe tam bém a um Go ver no es ta du al fu gir
à sua res pon sa bi li da de. Essa ten ta ti va ri dí cu la de re -
pas sar res pon sa bi li da des não fica bem. O Go ver no
do Pa ra ná é use i ro e ve ze i ro em fu gir à sua res pon sa -

bi li da de e re pas sá-la ao Go ver no Fe de ral. To dos sa -
be mos que há uma de fi ni ção de res pon sa bi li da des: o
Go ver no es ta du al tem a sua; o Go ver no Fe de ral tam -
bém tem a sua. Não pode o Go ver no do Pa ra ná fu gir
à sua res pon sa bi li da de e se me ar a in tran qüi li da de e a 
in se gu ran ça no cam po, onde se deve plan tar e pro du -
zir. E à fren te do Pa lá cio Igua çu está a ver da de i ra
ima gem des sa anar quia, des se des go ver no, des se
des con tro le ab so lu to: um acam pa men to que com ple -
ta, exa ta men te hoje, Se na dor Osmar Dias , cin co me -
ses, com cer ca de 500 tra ba lha do res sem ter ra, ins ta -
la dos no Cen tro Cí vi co do Pa ra ná, sen do vi si ta dos
até por tu ris tas es tran ge i ros que lá com pa re cem para
ve ri fi car o que se pas sa em um Esta do que, em bo ra
dis po nha de tan ta ter ra prós pe ra, la men ta vel men te,
hoje, ao que me pa re ce, não tem um go ver no fér til em 
idéi as e ações que pos sam per mi tir a tran qüi li da de no 
cam po. Por isso, V. Exª está de pa ra béns pela opor tu -
ni da de do pro nun ci a men to. É hora de uma pro vi dên -
cia mais enér gi ca, e o pe di do que faz, ra di cal in clu si -
ve, de in ter ven ção fe de ral no Esta do se jus ti fi ca pela
in dig na ção que se apos sou, prin ci pal men te, dos pro -
du to res ru ra is do Pa ra ná.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Álva ro Dias. 

Para com ple men tar o apar te do Se na dor Álva ro
Dias, eu gos ta ria de di zer que, na que les tem pos em
que a re for ma agrá ria era fe i ta com res pe i to ao tra ba -
lha dor sem ter ra, mas com res pe i to tam bém ao pro -
du tor ru ral, nós im ple men ta mos 84 pro gra mas da Se -
cre ta ria da Agri cul tu ra nos as sen ta men tos ru ra is, e é
por isso que mu i tos de les fo ram trans for ma dos em
as sen ta men tos-modelos, mu i tos de les vi si ta dos, na -
que la épo ca, pelo Ban co Mun di al. Ago ra, in fe liz men -
te, como diz o Se na dor Álva ro Dias, tu ris tas vi si tam o
as sen ta men to em fren te ao Pa lá cio Igua çu. Na que le
tem po, o Ban co Mun di al le va va os seus téc ni cos para 
vi si tar os as sen ta men tos a fim de usá-los como mo -
de lo em ou tros pa í ses.

O Sr. Lú dio Co e lho (PSDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Osmar Dias?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Se na dor
Lú dio Co e lho, an tes de dar a V. Exª a opor tu ni da de do 
apar te, que ro lem brar que a Fa zen da Mi ta co ré, que V. 
Exª co nhe ce e que per ten ceu ao Se na dor José Edu -
ar do Vi e i ra, foi con si de ra da, por mu i to tem po, como
mo de lo de pro pri e da de ru ral, ba ten do to dos os ín di -
ces de pro du ti vi da de da que la re gião de ter ras mais
fér te is do Esta do do Pa ra ná – a re gião Oes te. Ago ra,
a fa zen da está to tal men te to ma da e des tru í da por
uma in va são que não foi con ti da. Então, ago ra, ou o
Go ver no di vi de aque la pro pri e da de, que está nas
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mãos do Ban co Cen tral, e as sen ta os tra ba lha do res
sem ter ra de for ma mais or ga ni za da, pro mo ven do um 
as sen ta men to mo de lo, pois é uma fa zen da-modelo,
ou a de vol ve ao seu ver da de i ro pro pri e tá rio a fim de
que con ti nue pro du zin do.

Não é pos sí vel que, às mar gens de uma ro do via 
fe de ral, uma pro pri e da de pro du ti va de pon ta a pon ta
con ti nue sen do di la pi da da sem pro du zir ab so lu ta -
men te nada, se quer para o con su mo da que las fa mí li -
as, que re ce bem ces tas bá si cas para vi ver.

Con ce do o apar te ao Se na dor Lú dio Co e lho.
O Sr. Lú dio Co e lho (PSDB – MS) – Se na dor

Osmar Dias, é opor tu na a ad ver tên cia que V. Exª faz
à Na ção bra si le i ra. Inú me ras ve zes ocu pei a tri bu na
do Se na do Fe de ral para aler tar as au to ri da des res -
pon sá ve is para o pro ble ma. Em nos so Esta do, Mato
Gros so do Sul, es ta mos com qua se cem in va sões,
qua se to das re cen tes. Pes so as vin das do Pa ra guai,
os cé le bres “bra si gua i os”, e até mes mo in dí ge nas in -
va dem pro pri e da des pro du ti vas, des res pe i tan do o
meio am bi en te, pro mo ven do que i ma das e ma tan do
vá ri as es pé ci es ani ma is. Re cen te men te, in va di ram a
pro pri e da de do Sr. Ger son Ja cin to, an ti go fa zen de i ro
da re gião, e ma ta ram uma quan ti da de subs tan ci al de
ani ma is. O pior é que, ao ati ra rem no gado, não acer -
tam a ca be ça, acer tam o cor po, o ani mal vai mor rer
lon ge dali, de for ma que nem eles apro ve i tam a car -
ne. Te nho sido ques ti o na do por inú me ros ru ra lis tas
sul-mato-grossenses so bre o que de vem fa zer. Eles,
às ve zes, fi cam até zan ga dos, como se um Se na dor
ti ves se po de res para re sol ver esse pro ble ma. Re ce io
– e já trans mi ti isso à Na ção bra si le i ra – que te re mos,
não mu i to dis tan te no tem po, in ci den tes de gran de
gra vi da de, pois os agri cul to res, en cos ta dos na pa re -
de, en ten dem que ne ces si tam de fen der, com me i os
pró pri os, a casa em que re si dem. Um dia des ses, há
uns dois me ses, acam pa ram em fren te a uma pro pri e -
da de mi nha, onde, con for me eu con ta va ao Se na dor
Sér gio Ma cha do, nes ta se ma na, vi si tei o ce mi té rio
onde foi se pul ta do meu avô, em 1903; tra ta-se de
uma fa zen da de mais de um sé cu lo, bem tra ba lha da.
Os in va so res se di zem tra ba lha do res sem ter ra; to da -
via, os tra ba lha do res sem ter ra que eram agri cul to res
já fo ram as sen ta dos. O que há lá é mu i ta gen te da ci -
da de com di fi cul da des de ar ran jar em pre gos. Nos
dias de se ma na, não há nin guém no acam pa men to;
quan do che ga o fi nal de se ma na, apa re cem vá ri as
pes so as, cada uma em um car ri nho. Na ver da de, são
pes so as da ci da de que es tão ten tan do ob ter um pe -
da ço de ter ra para ven der para ou tros e pro vi den ci ar
ou tra in va são. Pen so que V. Exª, ao aler tar a Na ção,
está pres tan do um ser vi ço im por tan te – V. Exª que co -

nhe ce bem o pro ble ma –, já que es ses as sen ta men -
tos, da ma ne i ra como es tão sen do fe i tos, nada têm a
ver com o de sen vol vi men to da agri cul tu ra. Isso nada
mais é do que um sub ter fú gio para o aten di men to da
mas sa de de sem pre ga dos. O pe que no pro pri e tá rio
não está ten do con di ções de sub sis tên cia. O Go ver -
no Fe de ral cu i da de fi nan ci ar as sen ta dos, mas não fi -
nan cia o agri cul tor le gí ti mo, aque le que vive na ter ra.
Fe li ci to-o pelo pro nun ci a men to, que apo io. Mu i to obri -
ga do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Se na dor Lú dio Co e lho. Tam bém in cor po ro a ma ni fes -
ta ção de V. Exª ao meu pro nun ci a men to, no ta da men -
te V. Exª, que fala com a voz da ex pe riên cia e so bre tu -
do com in dig na ção.

Não é pos sí vel que to dos aque les que apo i am a
re for ma agrá ria, in clu si ve o Par ti do dos Tra ba lha do -
res, o PPS, en fim, os par ti dos ti dos como de es quer -
da, por in ter mé dio de seus Se na do res e De pu ta dos,
con cor dem com essa prá ti ca do MST. Te nho cer te za
de que essa prá ti ca de in va sões de pro pri e da des pro -
du ti vas – e os pró pri os par ti dos de opo si ção ha ve rão
de con cor dar co mi go – não é le gí ti ma; des qua li fi ca o
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Sem Ter ra, o qual, fri -
se-se, no iní cio do ano pas sa do, con ta va com 82% de 
apo io po pu lar e hoje já o per deu, exa ta men te por es -
sas ati tu des que pro mo vem con fli tos no cam po e nas
pe que nas ci da des.

Te mos aqui, em jor nal de hoje, a in for ma ção de
que a po pu la ção de Ma no el Ri bas está de ses pe ra da,
o co mér cio fe cha do, por con ta da ame a ça de sa que
por par te da que les que in va di ram uma fa zen da na -
que le Mu ni cí pio. É evi den te que essa si tu a ção não
pode ser ace i ta.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce de -
rei an tes ao no bre Se na dor Amir Lan do, Se na dor
Edu ar do Su plicy, que já o ha via so li ci ta do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Osmar Dias, a abor da gem de V. Exª me re ce a
aten ção, a re fle xão e a par ti ci pa ção de to dos nós que
acre di ta mos na re for ma agrá ria. Sim pli fi co di zen do
que mi nha vida foi de vo ta da à re for ma agrá ria. Quer
como Pro cu ra dor do INCRA, quer como ad vo ga do,
em mi nha ação pro fis si o nal sem pre es te ve pre sen te
a ques tão da re for ma agrá ria. Entre tan to, a abor da -
gem de V. Exª é mul ti fa ce ta da e foca de ter mi na dos
pon tos es sen ci a is. Em pri me i ro lu gar, per gun to: o que 
está acon te cen do no País? Os con fli tos, a ou sa dia do 
MST, a omis são das au to ri da des com pe ten tes. Nes te
par ti cu lar, fi cou cla ro que a ação dos go ver nos an te ri -
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o res de i xou ape nas duas pen dên ci as; ago ra, são
mais de cen to e ses sen ta as áre as de con fli to. O re -
tra to é vi sí vel, a le i tu ra é sim ples e mos tra que fal ta
pul so, de ter mi na ção. Fora da or dem não há pers pec -
ti va de mo crá ti ca. A de mo cra cia é o go ver no das leis
le gi ti ma men te vo ta das por seus re pre sen tan tes. Na
me di da em que há uma cri se de au to ri da de, em que
nin guém as su me seu pa pel, em que cada um es pe ra
a ação alhe ia, e o alhe io, por sua vez, es pe ra a ação
de ou trem, cri an do-se um vá cuo de au to ri da de, a ou -
sa dia do MST se gue so be ra na e ab so lu ta, afron tan do 
a or dem e a lei. A so lu ção não é ape nas a re pres são;
a so lu ção é ação, com re for ma agrá ria efe ti va. Não
ação na mí dia, mas ação no cam po. É pre ci so que o
Mi nis tro da Re for ma Agrá ria de i xe Bra sí lia e vá para
as fren tes de con fli to ten tar re sol vê-los, em vez de
apa re cer na te le vi são, pas san do a ima gem de que o
mo de lo de re for ma agrá ria está es go ta do. No en ten -
der do Mi nis tro, não há mais o que de sa pro pri ar. Veja
bem, era esta a idéia: bas ta va o Ban co da Ter ra para
re sol ver os pro ble mas. Nes se pas so, ele é co e ren te.
Em Ron dô nia, aca ba de ser ba i xa da uma por ta ria mi -
nis te ri al que diz que ne nhu ma área pode ser de sa pro -
pri a da na Ama zô nia, des de que im pli que aba te da flo -
res ta ou mata. É evi den te que não se rão de sa pro pri a -
das as fa zen das pro du ti vas e tam pou co as áre as dos
já ali as sen ta dos. Então, não se rão fe i tas de sa pro pri -
a ções nem as sen ta men tos. Des sa for ma, os con fli tos 
irão pro li fe rar, as mor tes vão acon te cer de rol dão.
Acre di to que, des sa for ma, se gui re mos o ca mi nho da
omis são. De ve-se as su mir a res pon sa bi li da de de se
exe cu tar uma po lí ti ca fun diá ria em to dos os ní ve is do
Go ver no: União, Esta dos e Mu ni cí pi os. Essa tem que
ser uma obra de par ce ria da Na ção, so bre tu do da Re -
pú bli ca como um todo. Nes se pon to, não há como fu -
gir à res pon sa bi li da de. É pre ci so aca bar com essa
his tó ria da mí dia que apre sen ta da dos, ci fras. Pos so
di zer, por exem plo, que há mais de quin ze anos o Go -
ver no anun ci a va a ex pe di ção do mi li o né si mo tí tu lo.
Ago ra, pa re ce que a re for ma agrá ria só está sen do fe -
i ta há pou co tem po. Essa é uma men ti ra re pe ti da cen -
te na de ve zes e que aca ba mos por ace i tar como ver -
da de. Pelo con trá rio, a ação é cada vez me nor. Os re -
sul ta dos são pe que nos. Os con fli tos au men tam.
Esta mos per to da eclo são de um mo vi men to so ci al
que pode vi rar o País de ca be ça para ba i xo. Tal vez a
so lu ção seja essa, di an te da omis são do Go ver no,
que faz mu i to pou co, mas que afir ma, a toda hora,
que está tudo re sol vi do. Essa é a men ti ra na ci o nal.
Pa ra béns a V. Exª pe los da dos tra zi dos. Sim à re for -
ma agrá ria! Não às in va sões! Inva dir é cri me, mas
omis são tam bém o é. Cada um com suas res pon sa bi -

li da des. É pre ci so con du zir o pro ces so com pul so fir -
me e de ter mi na do, bran din do lei e a Cons ti tu i ção.
Fora daí, es tão a men ti ra, o en go do e o pro ble ma so -
ci al que se agi gan ta. Pa ra béns a V. Exª. Agra de ço o
apar te.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obri ga do,
Se na dor Amir Lan do.

Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Edu ar -
do Su plicy, vou ler um pa rá gra fo de uma no tí cia do
jor nal de Lon dri na de hoje, a Fo lha do Pa ra ná: “Os fa -
zen de i ros de vem se co ti zar para ban car a for ça e
com prar ar ma men to, mas que rem que a pre fe i tu ra
es tu de a uti li za ção de re cur sos de im pos tos ru ra is.
Um ru ra lis ta, Geni Lago, diz que não será di fí cil ar re -
gi men tar pes so al, com tan to de sem pre ga do que há
por aí. Para Olím pio de Mou ra, o Pre fe i to, a Mi lí cia po -
de ria ser tre i na da pela PM e pelo Exér ci to.

Será que va mos per mi tir que isso acon te ça?
Que um pre fe i to se re ú na com pro pri e tá ri os ru ra is e
for me mi lí ci as ar ma das no in te ri or de um Esta do tido
como o mais avan ça do da agri cul tu ra bra si le i ra, de al -
tís si ma pro du ti vi da de, numa re gião onde a agri cul tu ra 
foi trans for ma da em mo de lo e as sim con si de ra da
pela FAO e pelo Ban co Mun di al? Será que, de re pen -
te, va mos ter que su por tar a or ga ni za ção de mi lí ci as
ar ma das para que es ses pro du to res ru ra is te nham di -
re i to a con ti nu ar pro du zin do em suas pro pri e da des?

Vi vá ri as fo tos de uma das pro pri e da des, mos -
tran do or de nha de i ra me câ ni ca, sala de or de nha,
cons tru í da sob o mo de lo aus tra li a no, o mais mo der no 
que se uti li za, com equi pa men tos e va cas im por ta -
das, com toda a pas ta gem con ser va da, in clu si ve com
um pro gra ma de con ser va ção do solo, que nós im -
plan ta mos no Esta do; a mi cro ba cia cons tru í da; a pro -
pri e da de de 275 hec ta res, toda con ser va da. Mas o fa -
zen de i ro foi ex pul so dela e está im pe di do de ali men -
tar as suas va cas le i te i ras que es ta vam for ne cen do
le i te para a ci da de de Can tan du vas. E nin guém faz
nada. O Go ver na dor faz cara de pa i sa gem e diz: não
é co mi go. O Se cre tá rio de Agri cul tu ra faz um belo dis -
cur so, afir man do que a re for ma agrá ria está sen do fe -
i ta, por que o Pa ra ná está cons tru in do as vi las ru ra is –
a vi las ru ra is são as ca sas po pu la res, cons tru í das no
Bra sil in te i ro, com cin co me tros qua dra dos de área,
onde não se man tém evi den te men te uma fa mí lia. É
tudo uma uto pia, cons tru í da a par tir de uma vi são ur -
ba nis ta, que não tem nada a ver com o mun do ru ral e
com as di fi cul da des que vi ve mos. É pre ci so aca bar
com essa pro pa gan da que en ga na – to da via, só en -
ga na por al gum tem po.

Sr. Pre si den te, ouvi de um po lí ti co ex pe ri en te
que uma ele i ção é mais ou me nos as sim: o su je i to co -
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me te um erro um dia – evi den te que esse Se na dor
não fa lou em re la ção ao Pa ra ná, esse Se na dor é o
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães – e se ar re pen de
por qua tro anos. No caso do Pa ra ná é mu i to mais, Se -
na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. O ar re pen di men to
será por mu i to mais tem po, por que essa he ran ça que
se está de i xan do para os pró xi mos go ver nos do Pa ra -
ná não sei como será re sol vi da. Va mos ter que en -
fren tar mi lí ci as ar ma das, enor mes in va sões sem so -
lu ção, as sen ta men tos, que re a li za mos, em po bre ci -
dos, aban do na dos, onde as fa mí li as não re ce bem o
mí ni mo apo io do Esta do; va mos en fren tar a in dig na -
ção de tra ba lha do res que que rem um pe da ço de ter ra 
e es tão sen do atra í dos pela pro pa gan da en ga no sa e,
do ou tro lado, pro pri e tá ri os que não que rem ver sua
pro pri e da de in va di da, evi den te men te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Osmar Dias, V. Exª ex põe aqui como uma pes soa
de gran de co nhe ci men to na área de agri cul tu ra, por
sua his tó ria, como uma pes soa sem pre de di ca da a
esse tema, como Se cre tá rio da Agri cul tu ra que foi no
Go ver no Ro ber to Re quião. E como V. Exª é um Se na -
dor que per cor re o in te ri or do Pa ra ná e pro cu ra es tar
em ba sa do para tra zer aqui as in for ma ções, ob vi a -
men te, te nho que le var em con si de ra ção e mu i to a
sé rio aqui lo que diz. Con ver sei com um dos co or de -
na do res na ci o na is do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem Ter ra, João Pe dro Sté di le, a res pe i to des -
ses epi só di os que têm ocor ri do no Pa ra ná. Gos ta ria
de lhe trans mi tir a vi são da Di re ção Na ci o nal do MST.
Eles ava li am que, des de que se ini ci ou o Go ver no Ja i -
me Ler ner, hou ve uma de sa ce le ra ção na re a li za ção
de as sen ta men tos e da re for ma agrá ria no Esta do do
Pa ra ná, mes mo aqui lo que se ha via se ini ci a do com
ma i or agi li da de. Por exem plo, a se nho ra Ma ria de Oli -
ve i ra, que era Su pe rin ten den te do Incra – acho que
ain da é -, es ta va cu i dan do com bas tan te aten ção da
ques tão dos as sen ta men tos e de fi ni ções para o Esta -
do do Pa ra ná, des de que se ini ci ou o Go ver no Ja i me
Ler ner. Entre tan to, hou ve uma de sa ti va ção da aten -
ção do Incra para com a re a li za ção da re for ma agrá ria 
no Esta do do Pa ra ná. Na ava li a ção da Di re ção do
MST, mu i tas das pro pri e da des – e a UDR tem dito que 
são pro du ti vas -, se gun do eles, na ver da de, não se ri -
am pro du ti vas, por que me re i te rou que a po si ção do
MST é de ocu par áre as ca rac te ri za das pelo con ce i to
da im pro du ti vi da de, se gun do o con ce i to que o pró prio 
Incra tem de fi ni do como áre as im pro du ti vas. Qu e ro

re gis trar isso por que, pelo me nos na ava li a ção do
MST, hou ve uma re a ção mu i to for te por par te dos tra -
ba lha do res ru ra is e sem-terra di an te da len ti dão ou
da ina ção do Go ver no do Esta do do Pa ra ná, so ma do
com o Go ver no Fe de ral, para com a re a li za ção da re -
for ma agrá ria, o que aca bou pro vo can do ações so bre 
as qua is V. Exª está tra zen do no tí ci as de que po dem
ter sido abu si vas. Sabe V. Exª que sem pre te nho pro -
cu ra do es ti mu lar o MST e os mo vi men tos de tra ba lha -
do res ru ra is, no sen ti do de que re a li zem ações in ci si -
vas, ações que so bre tu do pos sam ser ca rac te ri za das
pe los me i os pa cí fi cos, fa zen do com que ga nhem ain -
da ma i or apo io da opi nião pú bli ca para a ca u sa da re -
for ma agrá ria. E tan tas ve zes as ações do MST fo ram
ca rac te ri za das por esse con dão, a pon to de, nas pes -
qui sas de opi nião, con for me V. Exª mes mo in di cou,
ter ha vi do em mu i tas oca siões apo io de mais de 80%
da po pu la ção. Na épo ca em que hou ve aque la mar -
cha so bre Bra sí lia, so bre o mo vi men to dos tra ba lha -
do res ru ra is e sem-terra pela re a li za ção da re for ma
agrá ria, os jor na is de Bra sí lia, o Cor re io Bra zi li en se,
por exem plo, in di cou que ha via um apo io de mais de
85% para aque le mo vi men to, bem como para a ca u sa 
da re for ma agrá ria. Então, con si de ro que o pro nun ci -
a men to de V. Exª cons ti tui um aler ta, e vou in clu si ve
cu i dar de trans mi tir as no tas ta qui grá fi cas com ple tas
do pro nun ci a men to de V. Exª à pró pria di re ção do
MST para que eles pos sam fa zer uma aná li se da qui lo
que V. Exª ob ser vou, da qui lo que ou tros Se na do res
ob ser va ram, re i te ran do, en tre tan to, o apo io que nós,
do Par ti do dos Tra ba lha do res, te mos dado ao MST,
com um diá lo go jun to a eles no sen ti do de es tar sem -
pre pro pon do ações que não sig ni fi quem abu sos con -
tra o ser hu ma no ou ações vi o len tas con tra qual quer
pes soa nes te País.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Agra de ço,
Se na dor Edu ar do Su plicy, o apar te de V. Exª. 

Apro ve i te e trans mi ta ao MST que tam bém pode 
con tar com o meu apo io quan do a re i vin di ca ção tra tar 
de de sa pro pri a ção de pro pri e da des im pro du ti vas, de
re cur sos para os as sen ta men tos, de cons tru ir uma in -
fra-estrutura que dê vida dig na aos que es tão as sen -
ta dos, que se aten dam aque les que es tão acam pa -
dos aguar dan do opor tu ni da de de ter ra de for ma dig -
na e hu ma na – com ces ta bá si ca, in clu si ve -, que se
aten da à re i vin di ca ção dos sem-terra quan do elas
aten tam exa ta men te ao que a Cons ti tu i ção de ter mi na 
e exa ta men te àqui lo que ins pi rou a cri a ção do Mo vi -
men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra. Mas que 
con tem com o meu pro tes to e o meu re pú dio quan do
se tra tar de me di das ou de ati tu des ou de com por ta -
men tos que agri dem o di re i to de ou tras pes so as. Nes -
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se caso não vão con tar ja ma is com o meu apo io em
qual quer si tu a ção. 

E eles me co nhe cem no Pa ra ná mu i to bem, por -
que fui Se cre tá rio da Agri cul tu ra e, cer ta fe i ta, in va di -
ram a Se cre ta ria da Agri cul tu ra di zen do que só sa i ri -
am de lá no mo men to em que eu aten des se às suas
re i vin di ca ções. Mas eu in ver ti a si tu a ção: só aten di
par te das re i vin di ca ções de po is que eles de i xa ram a
Se cre ta ria da Agri cul tu ra, por que não po de mos, evi -
den te men te, tra ba lhar den tro des sa ir ra ci o na li da de,
na qual pri me i ro se in va de, se agri de, para de po is ter
os di re i tos aten di dos.

Con cor do ple na men te com V. Exª quan do se re -
fe re à len ti dão do Go ver no do Pa ra ná, que não é só
em re la ção à re for ma agrá ria; é uma mar ca do Go ver -
no do Pa ra ná. Para mim, não é ne nhu ma sur pre sa
que o MST faça essa aná li se e esse jul ga men to do
Go ver no do meu Esta do. 

Entre tan to, no caso da re for ma agrá ria, é pre ci -
so que o Go ver no res pe i te os tra ba lha do res sem ter ra 
e tam bém os pro pri e tá ri os ru ra is que, nes se mo men -
to, es tão vi ven do um cli ma de to tal in tran qüi li da de,
em es pe ci al nas re giões su do es te, oes te e no ro es te
do Pa ra ná. Lá, fa mí li as in te i ras es tão sen do ex pul sas
de suas pro pri e da des para que es tas pos sam ser
ocu pa das, mas não cul ti va das – di ga-se de pas sa -
gem – por aque les que as es tão in va din do.

Aque les que co nhe cem o Pa ra ná e fo rem, um
dia, por exem plo, de Cu ri ti ba a Cas ca vel, no ta rão, na
mar gem es quer da da ro do via, uma pro pri e da de onde
se pro duz gado cha ro lês com pe di gree, re gis tra do
PO – puro de ori gem – e tam bém se men tes de soja e
de mi lho. Essa pro pri e da de está in va di da pelo Mo vi -
men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra. Isso não
é pos sí vel, Se na dor Edu ar do Su plicy. É pre ci so que
te nha mos um mí ni mo de res pe i to com a pro pri e da de
do ou tro, para que um dia, ao ad qui rir mos tam bém
esse di re i to de ter mos uma pro pri e da de, pos sa mos
ser res pe i ta dos.

Como dis se, que ro ver o dia em que es ses que
in va dem hoje pro pri e da des pro du ti vas te nham a si tu -
a ção in ver sa: no dia em que es ti ve rem as sen ta dos, ti -
ve rem as suas pro pri e da des in va di das, qual será a
re a ção de les?

A Srª He loí sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com pra zer.

A Srª He loí sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor 
Osmar Dias, te nho tido a opor tu ni da de de com par ti -
lhar com V. Exª a di re ção dos tra ba lhos da Co mis são
de Assun tos So ci a is e res pe i to as po si ções que V. Exª 

traz a esta Casa na re fe ri da Co mis são. Pu de mos pro -
mo ver mu i tos de ba tes em re la ção à re for ma agrá ria e
à agri cul tu ra – ques tão com a qual sa be mos que V.
Exª se pre o cu pa. Não te mos dú vi da de que, nes te
País, de ta ma nhas di men sões con ti nen ta is, a agri cul -
tu ra é a gran de al ter na ti va para a di na mi za ção da
eco no mia, para a ge ra ção de em pre go e de ren da,
para a pro du ção de ali men tos e para a ga ran tia do de -
sen vol vi men to eco nô mi co. Por tan to, par ti lho das
mes mas pre o cu pa ções de V. Exª. É
co-responsabilidade des ta Casa a apa tia do Go ver no
Fe de ral, in clu si ve quan to aos pe que nos e mé di os
pro du to res bra si le i ros. A gi gan tes ca cri se da agri cul -
tu ra e des ses pro du to res – evi den te men te, V. Exª
sabe dis so – não é de fi ni da pelo Mo vi men to dos Tra -
ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, mas pela in sen si bi li da -
de, pela in com pe tên cia do Go ver no Fe de ral e pela
fal ta de pri o ri da de em re la ção a esse se tor. Tam bém
não é ver da de – foi dito num apar te – que o Go ver no
Fe de ral de i xa de in ves tir no pe que no pro du tor e o faz
em as sen ta men tos. Ele con se gue fa zer a far sa por
duas ve zes: nem in ves te no pe que no pro du tor, nem
faz as sen ta men tos . Cres ceu o nú me ro de pes so as
que ti nham um pe da ço de ter ra e a aban do na ram
pela mais ab so lu ta fal ta de con di ções de tra ba lho,
trans for man do-se hoje em sem-terra. O Go ver no Fe -
de ral não tem in ves ti do nos as sen ta men tos, por que o
que ve mos hoje é a fa ve li za ção da zona ru ral. Tra -
ta-se a re for ma agrá ria como a pos si bi li da de de im pe -
dir a fa ve la ur ba na. Hoje se cri am gi gan tes cas fa ve las 
ru ra is pela in com pe tên cia e in sen si bi li da de do Go ver -
no Fe de ral. É evi den te que ne nhum de nós de fen de o
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra
quan do ocu pa ter ras pro du ti vas, que ser vem de sus -
ten to e con tri bu em para a ge ra ção de em pre go e pro -
du ção eco nô mi ca, con tri bu in do para me lho rar as con -
di ções so ci a is na que la área re al men te pro du ti va.
Ago ra sei – V. Ex.ª com par ti lha de meu en ten di men to, 
vi no seu dis cur so – que o gran de res pon sá vel pela vi -
o lên cia e pela guer ra ins ta la da no cam po é o Go ver no 
Fe de ral, em sua de sor dem. Mais de um mi lhão de
hec ta res im pro du ti vos no Bra sil! Como é que se jus ti -
fi ca, com tan ta ter ra im pro du ti va, o Go ver no Fe de ral,
na fi gu ra do Mi nis tro, di zer nes ta Casa que não dis -
põe de um le van ta men to das ter ras dis po ní ve is para
a re for ma agrá ria? Nun ca en fren tou os gri le i ros, nem
as áre as im pro du ti vas e não faz a re for ma agrá ria! O
Go ver no Fe de ral, na Co mis são de Assun tos So ci a is,
teve a ou sa dia de di zer que o Incra, que o Mi nis té rio
da Re for ma Agrá ria faz a sua ati vi da de, a sua ta re fa,
após o con fli to ins ta la do numa ocu pa ção de ter ra.
Ora, o Go ver no Fe de ral tem é que se an te ce der, tem
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é que cum prir a or dem ju rí di ca vi gen te, que não es ta -
be le ce o di re i to de pro pri e da de para a ter ra que não
cum pre a sua fun ção so ci al. Então, re for ma agrá ria,
em re la ção às áre as im pro du ti vas, sig ni fi ca cum pri -
men to da Cons ti tu i ção. Por tan to, que ro sa u dar o pro -
nun ci a men to de V. Ex.ª, fiz ques tão de in ter fe rir, V.
Ex.ª sabe que sou fa vo rá vel às ocu pa ções de ter ras,
mas não às de ter ras pro du ti vas, mas, quan do o Go -
ver no Fe de ral não cum pre a Cons ti tu i ção, quan do o
Go ver no Fe de ral não res pe i ta a or dem ju rí di ca vi gen -
te, de i xan do que mi lhões de hec ta res im pro du ti vos
con ti nu em des cum prin do a fun ção so ci al es ta be le ci -
da cons ti tu ci o nal men te, de al gu ma for ma se tem que
bus car o res pe i to à Cons ti tu i ção. Mas sa ú do V. Exª
por tra zer este tema e es pe ro que não só o Mo vi men -
to dos Sem-Terra es cu te o pro nun ci a men to de V. Exª,
mas prin ci pal men te o Go ver no Fe de ral. Te mos pre o -
cu pa ção em re la ção ao Pa ra ná, gi gan tes cas pre o cu -
pa ções. Já fo ram vá ri as au diên ci as fe i tas com o Mi -
nis té rio da Jus ti ça, com o Mi nis té rio da Re for ma Agrá -
ria, em re la ção ao cli ma de vi o lên cia mu i to gran de.
Esta mos as sus ta dos e que re mos, efe ti va men te, que
os Par la men ta res dêem sua par ce la de con tri bu i ção
tam bém, como V. Exª o faz ago ra, tra zen do ao de ba te 
a ques tão da re for ma agrá ria.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Se na do ra
He lo i sa He le na, quan do eu dis se que o Se na dor Su -
plicy po de ria le var um re ca do ao MST foi por que a TV
Se na do ain da não che gou aos as sen ta men tos e aos
acam pa men tos, ape sar do pro gres so que já se ve ri fi -
ca em al guns de les. Em fren te ao Pa lá cio do Pa ra ná,
por exem plo, aque le acam pa men to já tem pa da ria,
far má cia, hor ta. Há até quem que i ra so li ci tar uma vis -
to ria do Incra para ver se aque la pra ça é pro du ti va ou
não.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – A TV
Se na do tam bém?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – A TV Se na -
do atin ge to dos os ór gãos de Go ver no. Os Mi nis tros
de Esta do, os Go ver na do res po dem as sis ti-la, mas,
para o MST, evi den te men te, te mos aqui um gran de
re pre sen tan te que é o Su plicy, como V. Exª tam bém,
Se na do ra He lo i sa He le na. E eu con cor do com o que
dis se V. Exª em seu apar te: quan to mais re for ma
agrá ria, me nos con fli to. Só dis cor do numa co i sa: não
é por que o Go ver no Fe de ral de i xa de cum prir a Cons -
ti tu i ção Fe de ral que al guém ga nha o di re i to de in va dir
pro pri e da de pro du ti va. Se há tan ta ter ra im pro du ti va,
como se alar de ia – e acre di to que haja, em bo ra no
Pa ra ná já não haja tan to -, en tão que se in va dam as
ter ras im pro du ti vas!

Cre io que o MST está co me ten do um erro es tra -
té gi co. Qu an do eu dis se ao Se na dor Edu ar do Su plicy 
que o MST ti nha 82% do apo io, mas não tem mais, é
por ca u sa dis so. Se o MST in va dir só pro pri e da de im -
pro du ti va, tam bém vol ta rei a es tar jun to com V. Exª e
com o Se na dor Edu ar do Su plicy, com pon do es ses
82%, tal vez até 100%, por que já per ce bi aqui que o
Se na dor Ney Su as su na vai apo i ar o Mo vi men to, caso 
ele só in va da pro pri e da des im pro du ti vas. Por ou tro
lado, se hou ver pro pri e da de pro du ti va in va di da, o
MST per de o meu apo io!

Sr. Pre si den te, vou en cer rar o pro nun ci a men to,
em bo ra haja ou tros pe di dos de apar tes; V. Exª já foi
com pla cen te com o tem po co mi go e com pre en do.
Digo ape nas o se guin te: em nome do Sr. José Bo li var
Gar cia Lel lis, de 82 anos, e da sua es po sa, Jú lia de
Je sus Gar cia, de 80 anos, in ter na dos no Hos pi tal de
Lon dri na de po is de ve rem in va di do seu pa tri mô nio
cons tru í do du ran te toda essa lon ga vida, es tou fa zen -
do o aler ta não só ao Go ver no do Pa ra ná, mas a to -
das as au to ri da des que têm a res pon sa bi li da de de fa -
zer cum prir a or dem e a lei nes te País.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Ney 
Su as su na, que ro avi sar ao Ple ná rio que, ten do em
vis ta a car ta do Mi nis tro Ra fa el Gre ca co lo can do-se à
dis po si ção do Se na do e do Ple ná rio, es tou mar can do
para o dia 18, quin ta-feira, às 10h da ma nhã, o com -
pa re ci men to do Mi nis tro e a fala ao Se na do, com as
in ter pe la ções dos Srs. Se na do res.

Os Srs. Se na do res que qui se rem ins cre ver-se
po de rão fa zê-lo a par tir de ama nhã, às 14h30min.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pen -
sei que, pela lis ta de ins cri ção, se ria o pró xi mo ora dor. 
Pa re ce-me que o emi nen te Se na dor Ney Su as su na já 
fa lou como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Exa ta men te. Ele fa lou como Lí der, não era o
caso da co mu ni ca ção ina diá vel. E fa lou por dois mi -
nu tos, em re la ção ao nos so Co le ga Cu nha Lima. Ele
foi pu la do, no caso, por que vi o nome do Se na dor
Osmar Dias an tes. Então, é ele quem tem a pa la vra, e 
V. Exª a terá pos te ri or men te.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente,
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gos ta ria ape nas de me ins cre ver para fa lar pela Li de -
ran ça, com bre vi da de, em se gui da aos ora do res já
anun ci a dos.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, na edi ção de do min go, de 7 de no vem bro,
trou xe ex ce len te re por ta gem (duas pá gi nas in te i ras),
in ti tu la da Pa ra í ba so fre a pior es ti a gem do sé cu lo.

Na mes ma se ma na, a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro*
de di cou a capa ao tema A luta pela água, e no va men -
te a Pa ra í ba ocu pou lu gar de des ta que na ma té ria so -
bre o fla ge lo da seca.

O lead da ma té ria tra du zia, em co res for tes e
des gra ça da men te re a is, o dra ma tan tas ve zes re la ta -
do des ta tri bu na: “com ape nas uma pe que na par te
dos R$20 bi lhões que gas tou para res ga tar ban que i -
ros e ban cos da en ras ca da em que se en fi a ram, ora
por es per te za, ora por in com pe tên cia, o Go ver no Fe -
de ral iria ma tar a sede de 12 mi lhões de nor des ti nos e 
cri ar a con di ção mí ni ma para que o Nor des te pu des se 
so nhar com o fu tu ro. O Nor des te não so nha e, per sis -
tin do a ne gli gên cia de Bra sí lia, não tem fu tu ro”.

Pros se gue a ma té ria: “ao con trá rio, tem pe sa -
de lo, com os olhos aber tos, à luz de um sol que ra cha
o solo seco dos açu des, ini be o de sen vol vi men to in -
dus tri al, tira a po pu la ção do ser tão, mata cri an ças
num rit mo que está mais para So má lia do que para
São Pa u lo”.

Srs. Se na do res, a ma té ria re al ça ain da que,
com US$2 bi lhões em pres ta dos pelo Ban co Mun di al
e US$300 mi lhões como con tra par ti da do Go ver no
bra si le i ro, o pro je to de trans po si ção das águas do rio
São Fran cis co sa i ria do pa pel. Aliás, va lo res es ses re -
co nhe ci dos e ex pres sos no PPA. A ma té ria fala em bi -
lhão de dó lar. Para nos sa sa tis fa ção, não é dó lar, é
real. Então, é mu i to mais ba ra to do que o jor nal ci ta va.

Essa trans po si ção não le va ria o Nor des te ao
Pri me i ro Mun do, por que per sis ti ri am os ba i xos ní ve is
de edu ca ção que imo bi li zam so ci al men te qua se 50%
da po pu la ção, que mal es cre ve o nome; mas aca ba -
ria com a sede de 12 mi lhões de bra si le i ros do Rio
Gran de do Nor te, do Ce a rá, de Per nam bu co e da Pa -
ra í ba.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a des ti na -
ção de es pa ços no bres em ve í cu los de co mu ni ca ção
da mag ni tu de da Fo lha de S. Pa u lo e da re vis ta Isto É
Di nhe i ro e Hoje, tam bém do Esta do de São Pa u lo,
além da re vis ta Veja, que tam bém está re a li zan do

ma té ria a res pe i to, acen de a cha ma da es pe ran ça na -
que les que, como eu, in con for ma dos com a in di fe ren -
ça do res to da Na ção di an te des se dra ma quo ti di a no,
ba ta lham para re i te rar a di vul ga ção des se ver da de i ro
ho lo ca us to dos gue tos im po ten tes dos jor na is de cir -
cu la ção res tri ta ao lo cal que, de sa for tu na da men te,
lhe ser ve de pal co.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, te nho abor da do 
des ta tri bu na, de for ma ob ses si va e obs ti na da, a
ques tão da seca. Para mim, essa ques tão é a mais
im por tan te ban de i ra po lí ti ca do povo pa ra i ba no.
Não me im por to mes mo de ser vis to al gu mas ve zes
como im per ti nen te ou ara u to de uma la da i nha sem
fim.

Enquan to não for re sol vi do esse dra ma ina ce i -
tá vel, que mata de fome e sede cri an ças, mo ços e
ve lhos to dos os anos, numa ci ran da ma ca bra e re -
cor ren te, não pos so ca lar a mi nha voz e a mi nha in -
dig na ção, e re cu so-me ao si lên cio con for tá vel dos
fra cos e dos omis sos!

É pre ci so de nun ci ar mi lhões de ve zes, se ne -
ces sá rio, re pe tir, re i vin di car, re per cu tir, pro por so lu -
ções e in co mo dar, até que a nos sa voz se faça ou vir 
e de sen ca de ie ações efe ti vas rumo à re ver são des -
se mo de lo an gus ti an te de so bre vi vên cia que ofen -
de a vida.

Os de po i men tos re gis tra dos pela ex ce len te
ma té ria da en vi a da es pe ci al da Fo lha de S. Pa u lo,
Pa trí cia Andra de, ao Ca ri ri pa ra i ba no ex pres sam a
cru el da de dos efe i tos da seca so bre as vi das hu ma -
nas, con de na das à po bre za, à des nu tri ção, à mi sé -
ria e ao aban do no, vi das que se con tam às de ze nas 
e ser vem para con fi gu rar uma ca tás tro fe pela qual
so mos to dos um pou co res pon sá ve is. Ou ace i ta mos
essa res pon sa bi li da de ou com pro me te mos o con ce -
i to de Na ção, que su por ta os pi la res do Esta do Fe de -
ra ti vo que gos ta ría mos de cons tru ir.

Dos 223 mu ni cí pi os pa ra i ba nos, 193 es tão em
es ta do crí ti co por con ta da seca. Dos 123 sis te mas
de abas te ci men to de água, 43 es tão em to tal co lap -
so. Esti ma-se que mais de 70% do re ba nho bo vi no
te nha sido di zi ma do en tre 1988 e 1999. E o pre ju í zo
da agri cul tu ra em 1998 foi, para um Esta do po bre
como a Pa ra í ba, que ar re ca da me nos de R$100 mi -
lhões/mês, de R$850 mi lhões.

Cer ca de 1,2 mi lhão de pes so as – qua se 40%
da po pu la ção – de pen dem de car ros-pipa para ter
água em suas ca sas, fa zen do fi las na ma dru ga da
para con se guir o be ne fí cio su pre mo de uma gota
d’água para be ber.

Se ten ta e qua tro por cen to da área to tal do Esta -
do está em pro ces so ace le ra do de de ser ti fi ca ção,
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sen do que, de acor do com da dos do Go ver no Esta -
du al, 2,3 mi lhões de pes so as so frem os efe i tos des sa
de ser ti fi ca ção, em 113 mu ni cí pi os afe ta dos. É uma
ca la mi da de.

O Go ver no Esta du al tem-se des do bra do no en -
fren ta men to dos múl ti plos pro ble mas que en ver go -
nham o Po der Pú bli co e avil tam a con di ção hu ma na
dos nos sos con ter râ ne os.

Se gun do o Se cre tá rio de Sa ú de da Pa ra í ba,
Dr. José Ma ria de Fran ça, a ação go ver na men tal, em 
par ce ria com o tra ba lho co mu ni tá rio, por in ter mé dio
dos agen tes de sa ú de, tem re gis tra do pe que nas vi -
tó ri as no que tan ge à mor ta li da de in fan til, ape sar da
seca. A di ar réia é o ma i or ini mi go des sas cri an ças
que to mam água suja dos car ros-pipa e, é cla ro, es -
tão so fren do as con se qüên ci as. To da via, o Go ver no
não lo grou êxi to no com ba te à des nu tri ção, exa ta -
men te em ra zão dos re fle xos per ver sos da es ti a gem
na eco no mia pa ra i ba na.

A ex pe riên cia com as fren tes de tra ba lho emer -
gen ci al, nas qua is es tão re gis tra dos 110 mil tra ba -
lha do res, ali a da ao pro gra ma de dis tri bu i ção de ces -
tas bá si cas que aten de 228 mil fa mí li as, tem ser vi do
para ali vi ar pon tu al men te par te das co mu ni da des
atin gi das, mas não ser ve ab so lu ta men te para re sol -
ver de uma vez por to das essa man cha ver go nho sa
em nos sa ci da da nia. As ces tas bá si cas es tão, em
mu i tos Mu ni cí pi os, atra sa das três me ses. O pa ga -
men to é de R$ 60,00 por mês para os 110 mil tra ba -
lha do res alis ta dos.

É pre ci so que o povo bra si le i ro se una para
apo i ar e le gi ti mar o ime di a to iní cio de um pro gra ma
es tru tu ral de er ra di ca ção das ca u sas da po bre za de -
cor ren tes dos ci clos de seca pro lon ga dos que, ano
após ano, mal tra tam e in fe li ci tam mi lhões de nor des -
ti nos que re sis tem, ex clu í dos e à mar gem de qua is -
quer pers pec ti vas de fu tu ro. Qu a se sem pre mi gram
e vêm for mar cor dões de mi sé ria em ci da des como
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Belo Ho ri zon te e Bra sí lia, 
cri an do re vol ta e au men tan do a vi o lên cia.

É evi den te que esse pro gra ma co me ça pela
trans po si ção das águas do Rio São Fran cis co. Não
se tra ta da trans po si ção to tal das águas. Em um rio
que pos sui 2.060m 3/seg, a trans po si ção sig ni fi ca ria
70m3/seg, ou seja, um fi le te que re sol ve ria um pro -
ble ma de 12 mi lhões de pes so as. Mas do que cri ar
con di ções para o ma ne jo ade qua do de re cur sos hí -
dri cos, com vis tas à ati vi da de eco nô mi ca, o pro je to
irá, in du bi ta vel men te, con tri bu ir de ma ne i ra de ter mi -
nan te para o res ga te da enor me dí vi da so ci al do res -
to do Bra sil para com nos sos ir mãos nor des ti nos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o atri bu -
to da so li da ri e da de não nos per mi te es que cer des -
ses bra si le i ros – que vi ve ram o pri me i ro ci clo eco nô -
mi co, o da cana-de-açú car, de onde par ti ram re cur -
sos para as Re giões Su des te e Sul –, dos qua is in -
jus ta men te têm sido fur ta dos os di re i tos uni ver sa is
de uma exis tên cia dig na e fe liz.

Nes se sen ti do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, es tou apre sen tan do na tar de de hoje dois
re que ri men tos para os qua is peço apo io de V. Exªs.
O pri me i ro re fe re-se à cri a ção de uma co mis são
tem po rá ria des ti na da a acom pa nhar, jun to ao Po der
Exe cu ti vo, a re a li za ção fí si co-fi nan ce i ra das obras
dos pro je tos de trans po si ção des sas águas do São
Fran cis co.

O Sr. Artur da Tá vo la (Sem Par ti do – RJ) – Con -
ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Artur da Tá vo la (Sem Par ti do – RJ) – Se -
na dor Su as su na, tra ta-se de uma per gun ta cân di da
e tal vez es sen ci al. Ouve-se há anos e anos o fla ge lo
da seca ser ver be ra do. Apa re cem so lu ções tec no ló -
gi cas que vão mu dan do de pri o ri da de: po ços, po ços
ar te si a nos, la gos, la go as, açu des. Ago ra V. Exª cita
a ques tão das águas do São Fran cis co. Per gun -
to-lhe, can di da men te, por que, a ju í zo de V. Exª, isso
não se re sol ve? Será que não é tão sim ples, será
que por tão sim ples ou será que, por uma pró pria ra -
zão da es tru tu ra so ci al da re gião, tal vez efe ti va men -
te não in te res se a cer tos seg men tos que, de al gu ma
ma ne i ra, se be ne fi ci am com a mi sé ria alhe ia, a exis -
tên cia de so lu ções, por que in te gra ri am doze mi lhões 
de pes so as num mer ca do com ou tro tipo de par ti ci -
pa ção? A ju í zo de V. Exª, com sua ex pe riên cia, por
que, se a ques tão tec no ló gi ca já está re sol vi da, essa 
ques tão não se re sol ve? O que im pe de, ba si ca men -
te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No iní -
cio, fal ta vam re cur sos. Dom Pe dro II pro me teu que
ven de ria até as jói as da Co roa para fa zer a trans po -
si ção e so lu ci o nar o pro ble ma. Não ven deu e não re -
sol veu, até por que a tec no lo gia na épo ca era mu i to
me nor.

De po is dis so, hou ve al gu mas so lu ções. Inú me -
ras bar ra gens, gran des açu des – o de Orós – e bo -
que i rões fo ram fe i tos. No en tan to, os fe nô me nos El
Niño e La Niña agra va ram a si tu a ção. Há três anos,
não te mos chu vas. A Pa ra í ba está as sen ta da em
uma re gião de cris ta li no, em uma gran de pe dra que
fica aba i xo da ter ra rasa. Logo, o len çol freá ti co só
exis te se atin gir al gu ma fen da des sa pe dra. Assim
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mes mo, exa u re-se ra pi da men te pois ele é de pe que -
na mon ta.

Nas re giões do Ca ri ri e do Cu ri ma taú, o len çol
freá ti co, além de pe que no, é ex tre ma men te sa lo bro.
Qu an do per fu ra mos um poço, te mos de co lo car um
de sa li ni za dor. Um ter ço da água é re ti ra do para uso,
dois ter ços são jo ga dos fora e sa li ni zam onde caem.
Mes mo ti ran do o sal, o mag né sio não faz bem ao ser
hu ma no, ge ran do di sen te ria, mas o ani mal con se gue
to mar essa água, as sim como, em mu i tos ca sos, as
nos sas po pu la ções.

No en tan to, dos 6.500 po ços ar te si a nos da Pa -
ra í ba, 3.500 es tão in te i ra men te se cos. Qu an do a chu -
va vier, só nos res ta apro ve i tar to dos os cur sos
d’água e a trans po si ção, que sig ni fi ca ria de 2.060
m³/se gun do do rio. O Rio São Fran cis co de tém 60%
das águas do Nor des te. Ti ra ría mos 70m3/s de água,
que não fa ria fal ta a nin guém e que re sol ve ria o con -
su mo ani mal e hu ma no e, em al gu mas áre as, até per -
mi ti ria a fi xa ção do ho mem no cam po.

La men ta vel men te, está fal tan do ape nas von ta -
de po lí ti ca.

O Sr. Artur da Tá vo la (PSDB – RJ) – Se a so lu -
ção ci en tí fi ca já exis te, o que está fal tan do? O pro je to
é caro?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O pro -
je to de vi a bi li da de eco nô mi ca aca bou de ser fe i to e o
de en ge nha ria será con clu í do nes te mês. Mas, na re -
a li da de, para atin gir a úl ti ma eta pa, se rão ne ces sá ri os 
eis anos, des de que co me ce mos hoje. Se, po rém,
co me çar mos no pró xi mo ano, se rão sete anos. Há
uma pre vi são de que ain da ha ve rá cin co anos de
seca.

Não te mos nem con di ções de ter in dús tria. O
Se na dor José Alen car, por exem plo, dis põe de uma
in dús tria gran di o sa em Cam pi na Gran de, uma re den -
ção para nós. Qu an do a im plan tou, não en fren ta va
pro ble ma d’água, como hoje. Já a São Pa u lo Alpar ga -
tas, que pro duz em Cam pi na Gran de 104 mi lhões de
pa res de sa pa tos, no ano pas sa do e nes te ano, di mi -
nu iu a pro du ção de vi do à fal ta de água. Não há em -
pre gos na in dús tria. Esque ça a agri cul tu ra, onde, com 
76% de que bra, há uma ca la mi da de.

Fal ta mes mo von ta de po lí ti ca. O pro je to de -
ve-se ini ci ar já, para que se dê a um povo o di re i to de
be ber água, que, de acor do com a Bí blia, não deve
ser ne ga da. Não te mos água hoje para be ber.

Incor po ro o seu apar te, Se na dor Artur da Tá vo -
la, ao meu pro nun ci a men to com mu i ta sa tis fa ção. V.
Exª me fez uma per gun ta cru ci al: “O que fal ta?” E res -
pon do: von ta de po lí ti ca. Fal ta ba ter na mesa e di zer:
“Va mos co me çar já!” 

Sa be mos que não será para ama nhã, mas te re -
mos es pe ran ça, co i sa que hoje não te mos. A cada
dia, há mais de ses pe ran ça, mais mi gran tes que bram
a ca de ia fa mi li ar e vão em bo ra para o Sul, para o Su -
des te e para o Cen tro-Oeste do Bra sil, ge ran do mais
pro ble mas, pois mais de 70% de les não têm es co la ri -
da de, não en con tram em pre go nas ci da des e vão
para a mar gi na li da de, acar re tan do mais vi o lên cia.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Se na dor
Ney Su as su na, V. Exª ma con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V. 
Exª, Se na dor José Alen car.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Se na dor
Ney Su as su na, ouço com a ma i or aten ção o pro nun -
ci a men to de V. Exª. Co nhe ce mos bem os pro ble mas
da re gião Nor des te do Bra sil e sa be mos o quan to é
afli ti va a si tu a ção da que les que lá vi vem. V. Exª diz
que o que fal ta é von ta de po lí ti ca, pois hoje a tec no lo -
gia per mi te a re a li za ção des sa trans po si ção. V. Exª
tam bém in for ma que o vo lu me de água que será re ti -
ra do é re la ti va men te pe que no em re la ção à va zão do
São Fran cis co. O São Fran cis co, Rio da Inte gra ção
Na ci o nal, nas ce na Ser ra da Ca nas tra, em Mi nas Ge -
ra is, atra ves sa a Ba hia e ser ve a Ser gi pe, Ala go as e
Per nam bu co. Não te mos dú vi da de que todo go ver -
no, além da res pon sa bi li da de da ad mi nis tra ção quo ti -
di a na dos as sun tos li ga dos à edu ca ção, à sa ú de, ao
sa ne a men to, à se gu ran ça pú bli ca, ao trans por te, tem
von ta de e o de ver de de i xar uma gran de obra. Re cur -
sos hí dri cos são a ma i or pre o cu pa ção do mo men to e,
se gun do os es tu di o sos, será a gran de pre o cu pa ção
do mi lê nio que se avi zi nha. E o Bra sil pos sui qua se
20% da água doce do pla ne ta. Te mos a so lu ção pela
trans po si ção do rio São Fran cis co e te mos as ba ci as
hi dro grá fi cas da Ama zô nia tam bém com con di ções
de trans po si ção, como a ba cia do To can tins, para
aten der ao Nor des te bra si le i ro. O São Fran cis co pre -
ci sa, ur gen te men te, de cu i da dos es pe ci a is. O Insti tu -
to Bra si le i ro de De sen vol vi men to Flo res tal – IBDF, a
par tir dos anos 60, ins ti tu iu in cen ti vos fis ca is que fo -
ram res pon sá ve is pelo re flo res ta men to em vá ri os
Esta dos bra si le i ros, que nos le vou a ser gran des pro -
du to res de ce lu lo se, com ca pa ci da de com pe ti ti va no
mun do in te i ro. No caso, hou ve uma von ta de po lí ti ca
de, por meio des se in cen ti vo, en con trar so lu ção para
o re flo res ta men to do Bra sil. O São Fran cis co pre ci sa,
ur gen te men te, da re com po si ção de suas ma tas ci li a -
res com es sên ci as na ti vas da re gião. Essa re com po -
si ção é viá vel des de que se jam re a ti va dos os in cen ti -
vos do IBDF e haja con di ções para que to dos os pro -
pri e tá ri os de ter ras si tu a das às mar gens do rio re a li -
zem o re flo res ta men to. O de sas so re a men to tam bém
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é ou tra obra de ur gên cia para o rio São Fran cis co. To -
das es sas pro vi dên ci as po dem ser aco pla das ao pro -
je to de trans po si ção para aten der aos Esta dos da Pa -
ra í ba, Rio Gran de do Nor te, Ce a rá, Pi a uí, Pa ra í ba e
Per nam bu co. Não te mos dú vi da de que o pro je to é
tec ni ca men te viá vel e, eco no mi ca men te, todo pro je to
des sa im por tân cia é viá vel. Emi nen te Se na dor, do
nos so Orça men to, até me ta de do ano, ti ve mos 64,8% 
des ti na dos aos cus tos fi nan ce i ros da ro la gem das
nos sas dí vi das, en quan to, com in ves ti men tos, ti ve -
mos cer ca de 1%. O Go ver no não tem fe i to ne nhum
in ves ti men to, e es ta mos trans fe rin do a ren da na ci o -
nal para o sis te ma fi nan ce i ro in ter na ci o nal. Esse é um 
gran de pro je to e ain da há tem po para ser en ca ra do
com res pon sa bi li da de pelo Go ver no atu al. Não te nho
dú vi da de que todo o uni ver so, con si de ran do a gran -
de pre o cu pa ção com re cur sos hí dri cos - prin ci pal pro -
ble ma que pre o cu pa, atu al men te, to das as pes so as,
to dos os ho mens pú bli cos da qui e de alhu res -, to dos
vão apla u dir um pro je to des sa na tu re za, as sim como
ini ci ar ime di a ta men te es tu dos que de mons trem tec ni -
ca men te a vi a bi li da de da trans po si ção da Ba cia do
To can tins. Con si de ro im por tan tís si mo o pro nun ci a -
men to de V. Exª. Esta mos so li dá ri os, como Se na dor
re pre sen tan te de Mi nas Ge ra is e tam bém como um
dos com pa nhe i ros de V. Exª no Esta do da Pa ra í ba, e
à dis po si ção; co la bo ra re mos em tudo que nos cou ber 
para que pos sa mos le var ao Go ver no tudo que re pre -
sen te in for ma ção, como tam bém re cur sos de or dem
téc ni ca, le gal, cons ti tu ci o nal, ou apro va ções do que
for. Va mos sen si bi li zar esta Casa, sen si bi li zar tam -
bém nos sos co le gas da Câ ma ra, para que todo o
Con gres so Na ci o nal lute, en fren te esse de sa fio e re -
sol va um pro ble ma na ci o nal da ma i or mag ni tu de.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor José Alen car. V. Exª, re pre -
sen tan te de Mi nas Ge ra is, Esta do que nos abas te ce
com a ma i or par te das águas do São Fran cis co, sabe
que pre ci sa mos des se pro je to. Na hora que mais pre -
ci sa mos des sa água é a hora que mais cho ve em Mi -
nas Ge ra is; há um de sen con tro cli má ti co e isso é mu i -
to bom. 

V. Exª, ape sar de ser um Se na dor mi ne i ro, é o
quar to Se na dor da Ban ca da pa ra i ba na e, por que não 
di zer, o quar to da Ban ca da de Cam pi na Gran de – so -
mos qua tro Se na do res aqui de Cam pi na Gran de,
con tan do com V. Exª -, tam bém mu i to nos hon ra ao di -
zer que mar cha rá co nos co nes sa luta. Esta mos pre ci -
san do de so li da ri e da de, pois es ta mos de ses pe ra dos.
Há ra ci o na men to d’água por toda a Pa ra í ba: na ca pi -
tal e na zona do bre jo. Há ra ci o na men to d’água tam -
bém em Re ci fe, a ca pi tal per nam bu ca na. O Nor des te, 

prin ci pal men te os Esta dos do Rio Gran de do Nor te,
da Pa ra í ba e de Per nam bu co, está so fren do mu i to.
Fico mu i to fe liz pelo pro nun ci a men to de V. Exª.

Se na dor José Alen car, apre sen tei, hoje à tar de,
dois re que ri men tos, para os qua is peço o apo io de V.
Exªs. O pri me i ro so li ci ta a cri a ção de uma co mis são
para acom pa nhar a exe cu ção fí si ca e fi nan ce i ra das
obras do pro je to de trans po si ção das águas do São
Fran cis co; O se gun do tra ta do pe di do de re a ber tu ra
da Co mis são da Seca, para que pos sa mos acom pa -
nhar tam bém esse fla ge lo. 

Pe di mos ao Go ver no Fe de ral pres sa, por que
quem está com fome e com sede não pode es pe rar.
Não po de mos con ti nu ar pra ti can do o cri me de de i xar
um ci da dão que está com fome e com sede re ce ber
com três me ses de atra so. Eu que ria ver um bu ro cra -
ta sem uma lata d’água e sem ne nhum cen ta vo no
bol so, ga nhan do R$60 por mês, ven do seus fi lhos
des nu tri dos, pas san do fome e so fren do pro ble mas de 
sa ú de, es pe rar três me ses para re ce ber essa quan -
tia. É mu i ta fal ta de hu ma ni da de. Estou aqui pe din do
so li da ri e da de.

Agra de ço ao Sr. Pre si den te, aos Se na do res que 
me ou vem e ao Se na dor Car los Pa tro cí nio, a quem
peço des cul pas, pois, sem que rer, cri ei um
mal-entendido na or dem.

Peço, mais uma vez, so li da ri e da de para aten der 
a esse cla mor do povo pa ra i ba no.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Ma u ro Mi ran da.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Ma u ro Mi ran da, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edu ar -
do Su plicy, Su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio. 

S. Exª dis po rá de 50 mi nu tos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve mos fi nal -
men te di fe ren tes se to res da so ci e da de ci vil bra si le i ra
uni rem-se em tor no de um ob je ti vo co mum: o com ba -
te à po bre za em nos so país. Pro pos tas são lan ça das
ao de ba te, ace nan do com a pos si bi li da de de, a cur to
ou a mé dio pra zo, ele var os ní ve is de qua li da de de
vida de qua se me ta de da po pu la ção. 

Os mais de 16 mi lhões de bra si le i ros que con se -
guem so bre vi ver em con di ções su bu ma nas, aba i xo
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da li nha da po bre za, aque les clas si fi ca dos como mi -
se rá ve is, pre ci sam, com a má xi ma ur gên cia, de so lu -
ções. Sa be-se que, em to dos os ca sos de sub nu tri -
ção, al gu mas se qüe las são ir re pa rá ve is – como o re -
tar do men tal e vá ri as ou tras do en ças crô ni cas.

Tam bém os mais de 57 mi lhões que, se gun do o
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – IPEA -,
vi vem com me nos de meio sa lá rio mí ni mo por mês,
me nos de R$68,00, por tan to, ne ces si tam de ações
ime di a tas, caso con trá rio, tam bém che ga rão em bre -
ve ao ní vel de mi sé ria ab so lu ta. Estou cer to de que
exis te uma fór mu la para que, a cur to pra zo, seja mu -
da da a si tu a ção des se enor me con tin gen te de bra si -
le i ros fa min tos. Espe ra-se tam bém que as cri an ças
re ce bam aten di men to pri o ri tá rio e que, a mé dio pra -
zo, as pec tos fun da men ta is, como a edu ca ção, vol tem 
a pro mo ver a as cen são so ci al e eco nô mi ca em nos so
País.

Ou tro en fo que me pa re ce tam bém da ma i or im -
por tân cia: a re cu pe ra ção da dig ni da de e da ci da da -
nia, não só dos che fes de fa mí lia, re du zi dos a essa
con di ção, mas tam bém dos jo vens e dos adul tos em
ge ral, os qua is pre ci sam da opor tu ni da de de pro mo -
ver o sus ten to pró prio e o de seus de pen den tes. So -
men te as sim fi ca rão li vres da hu mi lha ção que é ser
ali men ta do pela ca ri da de alhe ia. Assim já nos en si na -
va a sa be do ria po pu lar pela voz de um dos seus po e -
tas, o sa u do so Gon za gui nha: “Mas, Dou tor, uma es -
mo la para um ho mem que é são, ou lhe mata de ver -
go nha, ou vi cia o ci da dão”.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – A mú -
si ca a que V. Ex.ª se re fe riu é de Luiz Gon za ga.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sim, no bres Co le gas. Nes sa épo ca de cri se eco nô mi -
ca es tou-me re fe rin do a em pre go, ocu pa ção re mu ne -
ra da que ocu pa o cor po e a men te do ser hu ma no e
que lhe traz, além da re com pen sa pe cu niá ria, a au -
to-realização, a sa tis fa ção do de ver cum pri do.

São mi lhões de in di ví du os de pou ca ou ne nhu -
ma ins tru ção, ob vi a men te sem qua li fi ca ção pro fis si o -
nal, mas se res hu ma nos, bra si le i ros como qual quer
um de nós, que de se jam uma vida de cen te e um fu tu -
ro me lhor para seus fi lhos.

Nes sas con di ções, por mais que me es for ce, só
vejo duas op ções: po dem se si tu ar onde mu i tos já se
en con tram, isto é, na pe ri fe ria das gran des ci da des,
vi ven do de es mo las ou de ex pe di en tes, cri an do os fi -
lhos no meio da vi o lên cia, sem fu tu ro, sem dig ni da de
e sem es pe ran ças, ou po dem se des lo car para al gu -
mas das áre as mais dis tan tes dos gran des cen tros,
onde es te jam sen do im plan ta das par tes dos ei xos de

in te gra ção e de sen vol vi men tos pro je ta dos pelo Go -
ver no Fe de ral.

As obras de in fra-estrutura ne ces sá ri as à con -
cre ti za ção des ses ei xos, es pa lha das pelo ter ri tó rio
na ci o nal po de rão ab sor ver mi lha res des ses com pa tri -
o tas, de vol ven do-lhes a ci da da nia, a au to-estima, o
res pe i to dos fa mi li a res e a con si de ra ção so ci al. 

Olho o mapa do Bra sil e pos so aqui la tar o de -
sen vol vi men to des se gi gan te, que pa re ce que rer, fi -
nal men te, des per tar. No mapa do meu Esta do, To can -
tins, co nhe ço os imen sos es pa ços va zi os a es pe ra de 
uma ocu pa ção ra ci o nal, o solo ge ne ro so que aguar da 
os bra ços que o fa rão flo res cer e fru ti fi ca rem cen te -
nas de to ne la das de grãos. Lá se si tua o eixo Ara gua -
ia-Tocantins, que com pre en de a hi dro via ho mô ni ma.

A res pe i to des sa hi dro via, fa tor es sen ci al ao de -
sen vol vi men to do Esta do, a im pren sa tem apre sen ta -
do in for ma ções con tra di tó ri as. Para me lhor com pre -
en der a ver da de i ra po lê mi ca eco ló gi ca que se for -
mou, re ce be mos, em meu ga bi ne te, o Dr. Car los Mota 
Vi le la, Admi nis tra dor Pú bli co, che fe do Nú cleo de
Ope ra ções da Admi nis tra ção de Hi dro vi as do To can -
tins e do Ara gua ia – Ahi tar. A tí tu lo de es cla re ci men to, 
in for mo aos no bres Co le gas que a Ahi tar re pre sen ta a 
Com pa nhia Do cas do Pará, so ci e da de de eco no mia
mis ta fe de ral vin cu la da ao Mi nis té rio dos Trans por -
tes.

Das ex pli ca ções apre sen ta das pelo Dr. Car los
Mota, re ba ten do, in clu si ve, al gu mas in for ma ções da
mí dia im pres sa e de do cu men tos a res pe i to des sas
obras, pa re ce-me ne ces sá rio trans mi tir o se guin te su -
má rio a V. Exªs:

So bre os an tro pó lo gos e o re la tó rio:
Fo ram con tra ta dos sete an tro pó lo gos pela Fun -

da ção de Ampa ro e De sen vol vi men to da Uni ver si da -
de Fe de ral do Pará, a quem cou be exe cu tar os es tu -
dos am bi en ta is (EIA/RIMA). Des ses sete, três es tão
in sa tis fe i tos com a ver são do re la tó rio. 

O Re la tó rio de Impac to Ambi en tal con tou com a
par ti ci pa ção de 52 es pe ci a lis tas. Cada equi pe teve
um co or de na dor, en car re ga do da sis te ma ti za ção dos
tra ba lhos ela bo ra dos, ob je ti van do dar uni da de e uma
re da ção úni ca ao do cu men to. Não hou ve al te ra ções
do con te ú do.

Os sete an tro pó lo gos de sen vol ve ram o seu tra -
ba lho até a es pe ci fi ca ção das me di das mi ti ga do ras e
com pen sa tó ri as, as qua is so men te são apli ca das a
em pre en di men tos viá ve is. Caso con de nas sem a
obra, não ha ve ria mo ti vo para a apre sen ta ção des sas 
me di das, as qua is fo ram aca ta das e de ve rão ser exe -
cu ta das.
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Qu an to aos rios Ara gua ia, To can tins e das Mor -
tes, não es tão pre vis tas in ter ven ções no rio To can -
tins, em fun ção da usi na Hi dre lé tri ca de Ser ra da
Mesa. 

A Hi dro via do Ara gua ia se en cer ra em Xam bi oá, 
no To can tins, di vi sa com o Pará, a mon tan te de San ta
Isa bel, que é uma ca cho e i ra. O tre cho da hi dro via em
li cen ci a men to, que per ten ce ao Cor re dor Mul ti mo dal
Cen tro-Norte, não in clui a trans po si ção das cor re de i -
ras de San ta Isa bel.

O pro je to de en ge nha ria que se uti li zou de mo -
de los ma te má ti cos de si mu la ção não com pro vou al te -
ra ções hi dro ló gi cas por efe i to de dra ga gem e der ro -
ca men tos, não de ven do ocor rer en chen tes e ero sões
em con se qüên cia das obras.

As dra ga gens, tan to de ins ta la ção quan to de
ma nu ten ção, se rão re a li za das em seg men tos cur tos
dos rios e, no má xi mo, três ve zes por ano.

Não se rão uti li za das ex plo sões e sim mar te le tes 
hi dráu li cos que, con for me ex pli quei em pro nun ci a -
men to an te ri or, con se guem des tru ir ro chas sem agre -
dir a fa u na aquá ti ca.

Qu an to aos se res vi vos, as in ter ven ções não
au men ta rão a po lu i ção nos rios e, por con se qüên cia,
não in flu i rão na taxa de mor ta li da de in dí ge na.

Os ani ma is em ex tin ção exis ten tes na re gião fo -
ram re la ci o na dos, não se com pro van do au men to de
ris cos a es sas es pé ci es.

Por tan to, esse é um re la tó rio mu i to bem ela bo -
ra do, ana li san do to dos os as pec tos.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os olhos
da Na ção es tão vol ta dos para o Esta do do To can tins;
para o ex tra or di ná rio po ten ci al dos seus re cur sos na -
tu ra is; para os gran des va zi os po pu la ci o na is do seu
ter ri tó rio; para as enor mes pos si bi li da des de con vi -
vên cia har mô ni ca do ho mem com a na tu re za, se sou -
ber mos to mar as de ci sões cor re tas, fru tos do es tu do
e da re fle xão, sem ar rou bos emo ci o na is ou in te res -
ses me no res.

Ou tro as pec to que des per ta o in te res se da po -
pu la ção e tam bém do em pre sa ri a do to can ti nen se é o
Pro je to Ja va és, que pode trans for mar o meu Esta do
na ma i or fron te i ra agrí co la do Bra sil. Com a im plan ta -
ção da Hi dro via Ara gua ia-Tocantins, es pe ra-se que o
Pro je to Ja va és re ce ba um gran de im pul so, já que sua 
área se ex pan di rá em mais 65 mil hec ta res, atra in do
um vo lu me de in ves ti men tos con si de rá vel.

A pri me i ra fase da que le pro je to, com uma área
ir ri gá vel de 1 mi lhão de hec ta res, en con tra-se em
exe cu ção pelo se tor pri va do. Abran ge as re giões de
Pium, La goa da Con fu são (20 mil hec ta res de ar roz) e 
Du e ré (10 mil hec ta res). Na que las áre as, as la vou ras

são ir ri ga das por inun da ção, da mes ma for ma que no
Pro je to Rio For mo so, onde exis tem 60 mil hec ta res
de ar roz ir ri ga do.

Pre vê-se que, após a cons tru ção das seis bar ra -
gens pre vis tas, 280 mil hec ta res se rão ir ri ga dos. Te -
re mos, en tão, uma pro du ção de ar roz em tor no de 1,6 
mi lhão de to ne la das, ape nas na 1ª fase do Pro je to Ja -
va és.

Se gun do a Ga ze ta Mer can til, o To can tins co -
lheu, nes te ano de 1999, 440 mil to ne la das de ar roz.
Res sal te-se, no en tan to, que a ma i or par te dos em -
pre en di men tos agrí co las não dis põe de ener gia elé tri -
ca. É pre ci so des ta car, ou tros sim, que 65% da pro du -
ção, isto é, 288 mil to ne la das, re sul ta ram de la vou ras
ir ri ga das por inun da ção. Impor ta, ain da, di vul gar que
a pro du ti vi da de mé dia da que la mi cror re gião é de
4.420kg por hec ta re; bem ma i or do que a mé dia na ci -
o nal de sa fra do ano an te ri or, que foi 2.656kg.

No Mu ni cí pio de La goa da Con fu são, re a li -
zam-se tes tes ex pe ri men ta is com no vas téc ni cas
apli ca das à cul tu ra do fe i jão pelo sis te ma su bir ri ga do.
O cul ti vo des sa le gu mi no sa vem des per tan do a aten -
ção e o in te res se de vá ri os pro du to res. Expli cam os
téc ni cos que, nes se sis te ma, o fe i jão apre sen ta uma
pro du ti vi da de ele va da, sen do re du zi dos os cus tos
com de fen si vos agrí co las e ener gia elé tri ca.

Em suma, Srs. Se na do res, os prin ci pa is pó los
de pro du ção agrí co la se si tu am, es pe ci al men te, no
oes te do Esta do, pró xi mos à Ilha do Ba na nal, bem
como em ou tros mu ni cí pi os, a exem plo de Gu a raí,
Pe dro Afon so, Cam pos Lin dos e ad ja cên ci as. Se gun -
do a im pren sa to can ti nen se, um gru po de em pre sá ri -
os pre pa ra a im plan ta ção de um pro je to agrí co la de
70 mil hec ta res, no Mu ni cí pio de Gu a raí; na sa fra
1999/2000, já de ve rão plan tar 5.000 hec ta res de soja.

A mi cror re gião de Gu a raí vem atra in do a aten -
ção do em pre sa ri a do, tan to por in te grar a es tra té gia
de ex pan são da fron te i ra agrí co la do Esta do de To -
can tins quan to pela pro xi mi da de do Mu ni cí pio de Pe -
dro Afon so. No pró xi mo ano, o por to flu vi al do Mu ni cí -
pio de Pe dro Afon so, no rio To can tins, já de ve rá es tar
fun ci o nan do, per mi tin do o trans por te hi dro viá rio dos
grãos até o tre cho da Fer ro via Nor te-Sul, em Estre i to,
no Ma ra nhão.

Des de 1995, o plan tio de soja vem se ex pan din -
do nos cer ra dos to can ti nen ses. De sen vol vi do ini ci al -
men te em Pe dro Afon so, atra vés do Pro de cer III, res -
sal ta atu al men te o Mu ni cí pio de Cam pos Lin dos, di vi -
sa com o Ma ra nhão e con tí guo à re gião de Bal sas,
onde há uma gran de pro du ção de soja, como a mais
re cen te área de in te res se dos so ji cul to res. Para isto,
mu i to con cor re ram a re gu la ri da de cli má ti ca e a qua li -
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da de do solo, o que es ti mu lou a im ple men ta ção de
um novo pro je to de de sen vol vi men to agrí co la pelo
Go ver no Esta du al.

Se gun do a Mo no gra fia n.º 2 da co le ção Ama zo -
ni an Pa pers, in ti tu la da “A Ama zô nia Rumo ao Ci clo
da Soja”, de au to ria de Re na ta Car va lho, es ti ma-se
que a pro du ção de soja de Cam pos Lin dos cres ça
das 12 mil to ne la das atu a is para 74 mil to ne la das no
ano 2000. No te-se que os R$40 mi lhões pre vis tos
para o pro je to de Cam pos Lin dos são de ori gem pri -
va da, di fe ren te men te dos in ves ti men tos re a li za dos
no Pro de cer III, que é um acor do ni po-brasileiro.

Pre ten de-se, com es ses es for ços, au men tar a
es ca la de pro du ção da soja, vi a bi li zan do-se a pro du -
ção agro in dus tri al no Esta do de To can tins e a im plan -
ta ção de um pro je to de agro in dús tria de es ma ga men -
to, a mé dio pra zo, no Mu ni cí pio de Pe dro Afon so.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a Mo no -
gra fia há pou co ci ta da de i xa cla ro que o cul ti vo de
soja na Re gião Ama zô ni ca dá iní cio a uma mu dan ça
sig ni fi ca ti va nos mo de los de ocu pa ção do es pa ço ter -
ri to ri al, con du zin do a eco no mia re gi o nal a um modo
de pro du ção di fe ren te da que les tra di ci o nal men te em -
pre ga dos na re gião.

O Bra sil man tém-se atu al men te como se gun do
ma i or pro du tor de soja, atrás dos Esta dos Uni dos,
país que é tam bém o ma i or con su mi dor. Mu i tos des -
co nhe cem, no en tan to, que a su pre ma cia nor -
te-americana se res trin ge ape nas ao ta ma nho da
área cul ti va da, já que a pro du ti vi da de bra si le i ra por
hec ta re é su pe ri or. Le van do-se em con ta que aque le
país do Nor te não con ta com áre as dis po ní ve is para
ex pan são agrí co la, o Bra sil po de rá, em bre ve, as su -
mir a li de ran ça dos pa í ses pro du to res do grão.

A soja e seus de ri va dos, que com põem o prin ci -
pal item do ba lan ço co mer ci al bra si le i ro, vêm en con -
tran do ta ma nho po ten ci al de cres ci men to no mer ca do 
in ter na ci o nal que le vou o Go ver no Fe de ral a anun ci -
ar, re cen te men te, me tas de ex por ta ção de 100 mi -
lhões de to ne la das de grãos em 2002. Já em 1999,
so men te a ex por ta ção da soja em grãos, sem in clu ir o 
fa re lo e o óleo, de ve rá che gar em 9,5 mi lhões de to -
ne la das, com pre vi são de cres ci men to de 39% até o
ano 2005.

To das es sas ex pec ta ti vas, en tre tan to, de pen -
dem de vá ri os fa to res, en tre os qua is se des ta ca o es -
co a men to. V. Exªs se re cor dam de que, em re cen te
pro nun ci a men to, re fe ri-me ao Re la tó rio dos Plan ta -
do res de Soja Nor te-Americanos. Se gun do aque les
pro du to res, en quan to o sis te ma de trans por te de car -
gas fos se de fi ci en te, o Bra sil ja ma is se des ta ca ria no
mer ca do in ter na ci o nal como um gran de ex por ta dor.

Sr. Pre si den te, no bres Se na do res, pre viu Dom
Bos co que do cen tro do Bra sil bro ta ri am ali men tos
para o mun do. Os es tu dos de vi a bi li da de de sen vol vi -
dos de mons tram, com base na re la ção cus to/be ne fí -
cio e na taxa de re tor no do ca pi tal, que a Hi dro via To -
can tins-Araguaia é viá vel eco no mi ca men te, pos su in -
do in di ca do res bas tan te ex pres si vos e que ates tam
essa vi a bi li da de. 

Co lo co à dis po si ção dos ilus tres Co le gas os do -
cu men tos em meu po der – o Re la tó rio de Impac to
Ambi en tal (Hi dro via To can tins-Araguaia) e as re co -
men da ções para pro je to, cons tru ção e ope ra ção de
em bar ca ções. Ne les es tão in clu í das as con clu sões
da equi pe téc ni ca que ana li sou exa us ti va men te o pro -
je to e suas res pec ti vas im pli ca ções.

Re fe ri-me, re cen te men te, à sus pen são das au -
diên ci as pú bli cas pela au to ri da de ju di ciá ria. Con si de -
ro da ma i or im por tân cia es ses en con tros com a co -
mu ni da de, pois re pre sen tam opor tu ni da des in dis pen -
sá ve is de es cla re ci men tos re cí pro cos.

Acre di to que a Hi dro via terá um efe i to po si ti vo
so bre a eco no mia do Esta do do To can tins, com o po -
ten ci al de trans por tar 6 mi lhões de to ne la das de car -
ga por ano, cons ti tu in do-se em um gran de fa tor de ex -
pan são e pro du ção agrí co la do meu Esta do.

Sr. Pre si den te, re ce bi car ta da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal
de Água Boa e de inú me ras en ti da des re pre sen ta ti vas
da que la lo ca li da de: Pre fe i tu ra Mu ni ci pal, Câ ma ra Mu ni -
ci pal, Asso ci a ção Co mer ci al e Indus tri al, Sin di ca to Ru ral, 
Ro tary Club, Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is, Li ons
Club, Co o pe ra ti va dos Pro du to res Ru ra is, Loja Ma çô ni ca 
Lu zes do 3º Mi lê nio, Asso ci a ção dos Enge nhe i ros Agrô -
no mos e Sis te ma de Cré di to Co o pe ra ti vo.

A Nota de Re pú dio que me foi en vi a da por es sas 
en ti da des tra ta das re i te ra das ma ni fes ta ções ou em -
bar go das au diên ci as pú bli cas que di zem res pe i to à
con cre ti za ção da Hi dro via To can tins-Araguaia.

Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª que pu bli que na
ín te gra esta Nota de Re pú dio da so ci e da de e da Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Água Boa, no Esta do do Mato
Gros so, com a de vi da per mis são dos nos sos que ri -
dos co le gas ma to-grossenses.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que de cla rou so -
nhar com uma so ci e da de que dê em pre go a to dos.
Para mim, uma par te sig ni fi ca ti va des te Bra sil so ci al -
men te jus to está no solo e nas águas do meu Esta do,
To can tins, que está pron to a aco lher, sem dis cri mi na -
ção, as es pe ran ças e os es for ços dos bra si le i ros ca -
pa zes de fa zer aflo rar suas ri que zas.

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

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  241



SEGUE DOCUMENTO A QUE REFERE 
O SR. SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
EM  SEU  PRONUNCIAMENTO:

OF/GP/CIRC. Nº 003

De 28 de ou tu bro de 1999
A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Car los Pa tro cí nio
Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Se na dor,
Enca mi nha mos a Vos sa Exce lên cia có pia de Nota de Re -

pú dio, em ane xo, as si na da pe las li de ran ças lo ca is, cujo ato ex -
pres sa o atu al po si ci o na men to do povo agua bo en se con tra as ati -
tu des dos re pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, se di a dos 
nos Esta dos de Go iás, Ma ra nhão, To can tins, Pará e, o que é
mais es tra nho, o de Mato Gros so.

Estes pro cu ra do res têm pro cu ra do de to das as for mas
atro pe lar a re a li za ção das Au diên ci as Pú bli cas ne ces sá ri as ao Li -
cen ci a men to Ambi en tal da Hi dro via To can tins–Ara gua ia, pro pon -
do na Jus ti ça Fe de ral ações ci vis con tra as Au diên ci as Pú bli cas,
sem pre na ca la da da no i te, pre ju di can do o bom e ne ces sá rio pro -
ces so, le van do as co mu ni da des en vol vi das ao de ses pe ro, e an te -
ven do um fu tu ro som brio para a Hi dro via To can tins–Ara gua ia.

Nes tes ter mos con vi da mos o Ilus tre Par la men tar para nos
acom pa nhar nes ta jor na da di fí cil, cujo apo io é de fun da men tal im -
por tân cia para a con so li da ção de nos sa hi dro via.

Con tan do mais uma vez com a co la bo ra ção do Ilus tre Se -
na dor, re no va mos, em nome de nos sa co mu ni da de, vo tos da
mais alta es ti ma e apre ço.

Aten ci o sa men te, Luiz Eli as Abdal la Pre fe i to.

NOTA DE REPÚDIO
A Co mu ni da de do Mu ni cí pio de Água Boa/MT, re pre sen ta -

da pe las en ti da des aba i xo re la ci o na das, vem de pú bli co re pu di ar
a in si di o sa cam pa nha con tra a Hi dro via To can tins–Ara gua ia, an -
te ri or men te ma ni fes ta da atra vés de ONG, e hoje atra vés de re -
pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, re pre sen ta do pe los
Pro cu ra do res Re gi o na is, es pe ci al men te o de Mato Gros so e,
tam bém, do Esta do de Go iás, que de mons tram, com isso, um
ine quí vo co des co nhe ci men to de ca u sa so bre a im plan ta ção da
Hi dro via To can tins–Ara gua ia, pro vo can do ações ci vis na Jus ti ça
Fe de ral, ten tan do, com isto, adi ar ou in ter rom per as au diên ci as
pú bli cas para o li cen ci a men to am bi en tal des te im por tan te meio
de trans por te flu vi al.

O Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, atra vés de suas Pro cu ra do ri -
as Re gi o na is, se di a das nos cin co es ta dos que se rão be ne fi ci a dos 
pela Hi dro via, está in ter fe rin do acin to sa men te na re a li za ção das
au diên ci as pú bli cas pro mo vi das pelo Iba ma, cu jas ações são re a -
li za das às es con di das, no ca lar da no i te, sem pre às vés pe ras da
re a li za ção das Au diên ci as Pú bli cas, cu jas in ten ções não de mons -
tram trans pa rên cia por que deve pa u tar as ins ti tu i ções pú bli cas,
e, sim, pre ju di car a re a li za ção des tas au diên ci as. Per gun ta mos:
por que não en tra ram com as ações em tem po há bil para que as
ou tras par tes pu des sem de fen der o EIA-RIMA? Pa re ce-nos que
as idéi as cla ras não são o apa ná gio de nos sos dias. As Au diên ci -
as ser vi rão para ins tru ir  e ori en tar  as co mu ni da des lo ca li za das
nas ime di a ções dos rios abran gi dos pela Hi dro via. Per gun ta mos
no va men te: por que os di tos pro cu ra do res não ti ve ram a co ra -
gem de de fen der suas idéi as nas Au diên ci as Pú bli cas? O Mi nis -
té rio Pú bli co tem par ti ci pa ção di re ta em tais even tos, e não de ve -
ri am se abs ter de par ti ci par.

Esta mos mais do que con vic tos da li su ra do EIA/RIMA, e
mais do que isto, te mos cer te za que nos so País tem tec no lo gia e
or ga ni za ção su fi ci en te para im plan tar tal hi dro via, de for ma sus -
ten ta da e eco lo gi ca men te equi li bra da, sem com pro me ter nos sos
ir mãos sil ví co las ha bi tan tes da re gião, e nem tam pou co o meio
am bi en te lo cal.

To da via, in te res ses de toda or dem, mu i tas ve zes in con fes -
sá ve is, se in sur gem para não per mi tir que nos sa re gião e nos so
país pos sam cres cer e de sen vol ver har mo ni ca men te, e ain da, di -
vul gar ao mun do que é pos sí vel pros pe rar pre ser van do nos sas ri -
que zas na tu ra is para as ge ra ções fu tu ras.

Nós ci da dãos que es co lhe mos este rin cão do Bra sil para
cons tru ir nos sos so nhos, não mais po de mos ver o suor de nos so
ros to ser cons pur ca do por aque les que vi vem alhu res, tra man do
nos es cri tó ri os das gran des ci da des e de i xan do que per ma ne ça
nos sa Pá tria num am bi en te de de vas ta ção e mi sé ria, que es tes
mes mos per mi tem, pois que por lá nada re sol vem, e por aqui
nun ca apa re cem.

A re vis ta Veja, pu bli cou ma té ria so bre a im por tân cia da
con so li da ção da Hi dro via To can tins-Araguaia em sua edi ção nº
1621, de 27-10-99 pág. 47, que as sim des cre veu:

“... para abrir o cor re dor, que pode des pe jar a pro du ção de 
Mato de Gros so no por to de Ita qui, em São Luís do Ma ra nhão,
bas ta cons tru ir uma es tra da de fer ro de 165km en tre Xam bi oá, no 
Ara gua ia, e o Mu ni cí pio de Estre i to no Ma ra nhão, e in ves tir na Hi -
dro via To can tins/Ara gua ia”. Isto não são pa la vras nos sas, mas
de re por ta gem des ta im por tan te re vis ta bra si le i ra. Se gun do pa la -
vras do Ge ren te Ge ral do Con sór cio de Con sul to ri as, Mi chal Gar -
tenk ra ut: “A que da do cus to do fre te, com es tas obras, au men ta rá 
tan to a com pe ti ti vi da de que vai ti rar o sono dos pro du to res ame ri -
ca nos”. O que que rem, en tão, se está cla ro e cris ta li no.

Re a fir ma mos, ago ra, nos sa con fi an ça no Po der Ju di ciá rio
e cre mos que da qui para fren te nada mais vai im pe dir que as Au -
diên ci as Pú bli cas do Pro ces so de Li cen ci a men to Ambi en tal da
Hi dro via To can tins/Ara gua ia fi que eter na men te na de pen dên cia
do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, que a cada au diên cia, en tra com
uma ação ci vil, ten tan do evi tar a re a li za ção das au diên ci as, sen -
do que os re pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co fa lam sem co nhe -
ci men to de ca u sa, pois não ti ve ram o bom sen so de pelo me nos
vi si tar a re gião, e des ta for ma, fun da men tar suas de cla ra ções.

O Mi nis té rio Pú bli co, no nos so en ten der, re pre sen ta o
Esta do, e deve pa u tar pelo in te res se “pú bli co”, e ja ma is con trá rio
a este.

Se o pre tex to é a ques tão in dí ge na isto já pas sou há mu i to 
tem po, pois vi ve mos em har mo nia como bra si le i ros que so mos.
Qu al quer ten ta ti va de ex clu são des te ou da que le povo, onde o
be ne fí cio para a ma i o ria seja ul tra ja do por in te res se de uns pou -
cos, está na con tra mão da his tó ria e que não é mais ad mis sí vel
nes tes tem pos.

Fi na li zan do, como re pre sen tan tes da co mu ni da de, pe di -
mos que fi que ga ran ti do o pro ces so de Li cen ci a men to e Implan -
ta ção da Hi dro via To can tins/Ara gua ia por tra tar-se de um le gí ti mo 
an se io de nos sa po pu la ção e meta pri o ri tá ria do Go ver no Fe de -
ral, cujo pro je to faz par te do Pla no do Go ver no Fe de ral, apro va do 
pelo Con gres so bra si le i ro, de no mi na do de Bra sil em Ação.

Água Boa (MT), 26 de ou tu bro de 1999. – Pre fe i tu ra Mu ni -
ci pal de Água Boa, Luís Eli as Abdal la, Pre fe i to – Asso ci a ção Co -
mer ci al e Indus tri al, Ivo Fran cis co Ni e der ma yer, Pre si den te – Sin -
di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is, La ér cio Ma ri a no da Cruz, Pre si -
den te – Li ons Club de Água Boa, Lis son Isi do ro Co e lho, Pre si -
den te – Loja Ma çô ni ca Lu zes do Mi lê nio, Amir to Ana ni as Neto,
Pre si den te – Asso ci a ção dos Enge nhe i ros Agrô no mos, Eu ri co
Pro có pio Pom peu, Pre si den te – Câ ma ra Mu ni ci pal de Água
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Boa, José Ari Zan do ná, Pre si den te – Sin di ca to Ru ral, Cel so José
Spent hof, Pre si den te – Ro tary Club de Água Boa, Luiz Omar Pi -
chet ti, Pre si den te – Loja Ma çô ni ca Co ra ção do Bra sil, Se bas tião
Nel son da Sil va, Pre si den te – Coop. dos Pro du to res Ru ra is, Ail -
son Luiz Aran tes, Pre si den te – Sis te ma de Créd. Co o pe ra ti vo,
Mar co Anto nio Alburg, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do, por até
50 mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Se na do res, que ro abor dar dois as sun tos im por tan -
tes do Esta do do Rio de Ja ne i ro. A pri me i ra ques tão
re fe re-se ao Ba nerj, Ban co do Esta do do Rio de Ja ne -
i ro, pri va ti za do no Go ver no Mar ce lo Alen car, cu jos
em pre ga dos ti nham o seu Insti tu to de Pre vi dên cia, a
Pre vi-Banerj, que de ti nha um re cur so con si de rá vel.
Com a pri va ti za ção da Insti tu i ção, o Go ver no do Esta -
do quer uti li zar o re cur so que se ria des ti na do ao pa -
ga men to dos ser vi do res apo sen ta dos do Ban co para
pa ga men to de to dos os ser vi do res do Esta do do Rio
de Ja ne i ro. 

Re ce bi car ta do Se cre tá rio Exe cu ti vo do Fó rum
das Enti da des do Ba nerj, Ro ber to Per ci no to, nos se -
guin tes ter mos: O no ti ciá rio da im pren sa so bre a re -
ne go ci a ção da dí vi da do Esta do do Rio de Ja ne i ro e a
po si ção as su mi da pelo Go ver na dor Anthony Ga ro ti -
nho vêm in tran qüi li zan do apo sen ta dos e pen si o nis tas 
do Ba nerj.

É bom lem brar que a Re so lu ção nº 6.197 des ta
Casa Le gis la ti va cons ti tu iu a cha ma da Con ta “A” na
Ca i xa Eco nô mi ca Fede ral, con ta que tem des ti na ção
ex clu si va para pa ga men to e ga ran tia dos com pro mis -
sos as su mi dos com os an ti gos par ti ci pan tes da Pre -
vi-Banerj, ou seja, os R$2,5 bi lhões de po si ta dos na
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral são ape nas para pa ga men -
to de apo sen ta do ri as e pen sões dos ina ti vos do an ti go
ban co es ta du al. No caso, os fun ci o ná ri os ati vos ti ve -
ram duas opções: re ce ber a re ser va de pou pan ça ou
a ren da men sal, con for me a es co lha efe tu a da. 

Re lem brar as ra zões que le va ram o Go ver no
Fe de ral a op tar pela aber tu ra da re fe ri da Con ta “A”
aju da a en ten der o equí vo co do Exe cu ti vo quan to à
dis po ni bi li da de da que les va lo res. A sa í da en con tra da 
foi a ne go ci a ção dos di re i tos en tre os par ti ci pan tes do 
fun do de pen são, a Pre vi-Banerj, e o Esta do do Rio de 
Ja ne i ro, con subs tan ci a da em dois con tra tos de as -
sun ção de obri ga ções e ne gó ci os ju rí di cos: um, que o 
Esta do do Rio as si nou com a Pre vi-Banerj, re la ti vo
aos di re i tos pre vi den ciá ri os; ou tro, com o Ban co do
Esta do do Rio de Ja ne i ro S/A, cor res pon den te aos di -
re i tos tra ba lhis tas. A es ses, ade ri ram os de ten to res
da que les di re i tos que as sim de se ja ram, atra vés de

con tra tos in di vi du a is de no mi na dos ter mos de ade -
são. To dos es ses ins tru men tos con têm cláu su las e
con di ções que fa zem par te do acor do fe cha do en tre
as par tes e que, por ób vio, não po dem ser mo di fi ca -
dos uni la te ral men te por uma de las.

Exis te uma si tu a ção con so li da da que não pode
ser ig no ra da: são 15 mil tra tos (ter mos de ade são) as -
si na dos, e não há como mu dá-los de for ma uni la te ral
ape nas por que go ver nan tes que rem. A cláu su la XIII
es ta be le ce que “o con tra to é ir re vo gá vel e é ir re tra tá -
vel, in clu si ve por seus su ces so res e des cen den tes”.
Rom pi men to de con tra to é uma ile ga li da de, por mais
no bres que ve nham a ser os mo ti vos; é caso de jus ti -
ça. O fun ci o na lis mo do Ba nerj e suas en ti da des re -
pre sen ta ti vas es tão vi gi lan tes no sen ti do de pre ser var 
di re i tos le ga is e le gi ti ma men te ad qui ri dos. Por tan to,
como já me re fe ri no iní cio do pro nun ci a men to, esta
Casa já deu o seu pa re cer atra vés da Re so lu ção Nº
61/97. Então, não cabe ao Se na do Fe de ral re to mar
uma pres ta ção ven ci da.

Ou tro pon to da re ne go ci a ção da dí vi da a qual
gos ta ria de me re fe rir é a si tu a ção dos 800 fun ci o ná ri -
os do Ba nerj que se en con tram em dis po ni bi li da de no
Ban co do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Esses ser vi do res 
não fo ram trans fe ri dos para o Ban co Ba nerj S/A, su -
ces sor do an ti go Ban co do Esta do. Esses tra ba lha do -
res têm sua si tu a ção de em pre go in de fi ni da, já que
nos che gam in for ma ções que está para acon te cer a
con ver são da li qui da ção ex tra ju di ci al para a li qui da -
ção or di ná ria, sen do que em bre ve tem po se ria so li ci -
ta da a ex tin ção do an ti go Ba nerj. 

Per gun to: Como fi ca ri am es ses 800 che fes de
fa mí lia que ape nas que rem o di re i to de tra ba lhar? Por 
tudo isso, aguar do a res pos ta do Ban co Cen tral ao re -
que ri men to de in for ma ções so bre a li qui da ção do Ba -
nerj e de sua ca i xa de pre vi dên cia. Esta ope ra ção foi
uma das suas ma i o res ma ra cu tái as que este País já
viu, a pri va ti za ção do Ba nerj.

Sr. Pre si den te, na se gun da par te do meu pro -
nun ci a men to, que ro re fe rir-me mais uma vez ao pro -
ble ma do Esta do do Rio de Ja ne i ro, que cha mo de os
fan tas mas do Ri o cen tro e da CSN. É pre ci so apu rar
para es cre ver a ver da de i ra his tó ria re cen te do Bra sil.

A His tó ria do Bra sil não pode es tar che ia de
som bras e fan tas mas”. Foi o que dis se re cen te men te
o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, ao se re fe -
rir ao novo Inqué ri to Po li ci al Mi li tar, IPM, do caso Ri o -
cen tro.

Este que foi um dos epi só di os mais obs cu ros do
ter ro ris mo de Esta do, acon te ceu na no i te de 30 de
abril de 1981, por tan to, qua se dois anos após a Lei da 
Anis tia. Uma bom ba ex plo diu den tro de um au to mó -
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vel Puma, de pla ca fria, no es ta ci o na men to do Ri o -
cen tro, um gran de pa vi lhão, na Zona Oes te do Rio,
onde se re a li zam fe i ras, con gres sos, ex po si ções e
even tos cul tu ra is. No lo cal, es ta va sen do re a li za do
um es pe tá cu lo de mú si ca po pu lar bra si le i ra em ho -
me na gem ao Dia do Tra ba lha dor, as sis ti do por cer ca
de 10 mil pes so as, se gun do os jor na is da épo ca. A
ex plo são da bom ba fe riu gra ve men te o ca pi tão do
Exér ci to Wil son Ma cha do, que es ta va no vo lan te do
car ro, e ma tou o sar gen to Gu i lher me do Ro sá rio, que
es ta va no ban co do ca ro na e le va va a bom ba no colo.
Os dois mi li ta res eram lo ta dos. Os dois mi li ta res eram 
lo ta dos no DOI-CODI. Dez mi nu tos de po is, acon te -
ceu ou tra ex plo são na casa de for ça do Ri o cen tro.

Após o aten ta do, de sig na do para che fi ar o IPM,
o Co ro nel Luís Antô nio Pra do pre fe riu de mi tir-se da
fun ção, pou co de po is de ini ciá-la, por não se dis por a
fa zer adul te ra ções na in ves ti ga ção e na con clu são.
Com isso, as for ças do obs cu ran tis mo e do atra so co -
me te ram o se gun do aten ta do: o Co ro nel Luís Antô nio
per dia a pro mo ção a ge ne ral.

Quem as su miu o in qué ri to foi o en tão Co ro nel,
este sim, pro mo vi do a Ge ne ral, Job Lo re na de
Sant’Anna. A pse u do-investigação des pre zou pro vas
pe ri ci a is e con clu iu que o sar gen to e o ca pi tão ha vi am 
sido ví ti mas de um aten ta do sem apon tar cul pa dos;
por tan to fo ram ino cen ta dos.

Em 1996, a Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da
Câ ma ra dos De pu ta dos en ca mi nhou ao Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca, Ge ral do Brin de i ro, pe di do de
ins ta u ra ção de novo in qué ri to. Em pa re cer, a Pro cu -
ra do ra da Re pú bli ca, Gil da Ber ger, afir mou que o
caso não es ta va pres cri to e não foi abran gi do pela
Anis tia de 1979.

Este ano, o caso foi re a ber to e, após três me ses
de in ves ti ga ções, o Ge ne ral Sér gio Con for to, en car -
re ga do do novo IPM, en cer rou o seu tra ba lho, apon -
tan do a res pon sa bi li da de de qua tro mi li ta res pelo
aten ta do. O fato muda uma ver são da His tó ria do Bra -
sil que per du rou por 18 anos. O atu al Co ro nel Wil son
Ma cha do foi in di ci a do por ho mi cí dio qua li fi ca do e o
Ge ne ral da re ser va, ex-Chefe da Agên cia Cen tral do
SNI, Nil ton Cruz, por fal so tes te mu nho e de so be diên -
cia. O Ge ne ral Con for to con clu iu que tam bém ha via
pro vas para in di ci ar o Sar gen to Gu i lher me do Ro sá rio 
e o Co ro nel Fred Per di gão. Mas a res pon sa bi li da de
foi ex tin ta, por que am bos já es tão mor tos.

Ape sar de res ga tar um mo men to obs cu ro da
nos sa his tó ria, esse IPM – Inqué ri to Po li ci al Mi li tar –
ain da é in su fi ci en te. Os Ge ne ra is Job Lo re na de
Sant’Anna e Otá vio Me de i ros de ve ri am ser me lhor in -
ves ti ga dos. A Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ -

ma ra dos De pu ta dos vem lu tan do para que isso ocor -
ra. Espe ro que as 270 pá gi nas do IPM não se tor nem
pa péis inú te is nas mãos do Pro cu ra dor-Geral da Jus -
ti ça Mi li tar, Kle ber Co e lho, que afir mou à im pren sa
que “o caso não vai aca bar em piz za”. Espe ra mos
uma ação efi caz do re fe ri do Pro cu ra dor.

Efi ci en te – não po de ria de i xar de ci tar – foi a sé -
rie de re por ta gens do jor nal O Glo bo, de au to ria dos
jor na lis tas Ama ury Ri be i ro Jú ni or, Chi co Otá vio e
Ascâ nio Se le me

Aqui a im pren sa cum priu o seu pa pel de es tar a
ser vi ço do in te res se pú bli co. 

Ou tra si tu a ção re cen te em que, in fe liz men te, a
im pren sa não cum priu esse pa pel foi o da in di ca ção e
pos te ri or no me a ção do Ge ne ral José Luiz Lo pes da
Sil va para Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, que,
in clu si ve, é a ins tân cia que vai jul gar o aten ta do Ri o -
cen tro. 

Faço mi nhas as pa la vras do Bis po da Di o ce se
de Vol ta Re don da e Bar ra do Pi raí, o res pe i tá vel lu ta -
dor pe los di re i tos hu ma nos, Dom Waldyr Ca lhe i ros:
“O Ge ne ral José Luiz não de ve ria ser no me a do, mas
ser réu do STM”. 

No dia 9 de no vem bro de 1988, o ge ne ral co -
man dou uma ope ra ção de in va são da Com pa nhia Si -
de rúr gi ca Na ci o nal. 

Por tan to, hoje faz exa ta men te onze anos da in -
va são da si de rúr gi ca, com a mor te, o mas sa cre dos
seus tra ba lha do res. Nes ta data, es tá-se re a li zan do
ato pú bli co em fren te à Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci -
o nal, re lem bran do o fato e pro tes tan do con tra a in di -
ca ção do Ge ne ral José Luiz para o STM. 

O Cor re io Bra zi li en se de se gun da-feira pu bli cou 
uma ma té ria que tra zia al gu mas no tí ci as em re la ção
ao mas sa cre da CSN onze anos de po is. Diz o se guin -
te: 

A ci da de pro tes ta hoje – quer di zer, no dia 9 –
con tra a no me a ção do Ge ne ral José Luiz para o STM, 
que ocor re rá na pró xi ma sex ta-feira. O ato será re a li -
za do às 17h, na Pra ça Ju a rez Antu nes.

A si tu a ção ain da é de con fli to na re gião, pois os
me ta lúr gi cos da CSN, em pre sa pri va ti za da em 1994,
es tão mo bi li za dos para man ter o tur no de seis ho ras
de tra ba lho, re i vin di ca ção con quis ta da com san gue
há onze anos.

E con ti nua: 
As mar cas de i xa das pela mor te dos três ope rá ri os
A mãe de Car los Au gus to Bar ro so, 19 anos, tra -

u ma ti za da pela mor te do fi lho, con su miu todo o di -
nhe i ro da in de ni za ção em tra ta men to de sa ú de.
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A vi ú va de Wal mir Mon te i ro, 27 anos, foi em bo ra 
de Vol ta Re don da, re si de em Ube ra ba-MG, e nun ca
vol tou à ci da de.

O pai de Wil li an Fer nan des, 22 anos, de i xou a
ci da de e foi para Mi nas Ge ra is a pro cu ra de es pí ri tas
para fa lar com o fi lho mor to.

Um dos lí de res da gre ve, Ju a rez Antu nes, que
foi De pu ta do Fe de ral e Pre fe i to de Vol ta Re don da,
mor reu num sus pe i to aci den te de car ro.

Um dos fe ri dos, Lan chim, per deu o mo vi men to
da per na es quer da em con se qüên cia de um tiro, vive
sob o medo de per der a apo sen ta do ria por in va li dez.

A nova Di re to ria da CSN, ago ra pri va ti za da,
emi tiu uma nota ofi ci al. No úl ti mo pa rá gra fo, diz:
“Ape sar de la men tá ve is, fa tos de tan to sim bo lis mo e
im por tân cia his tó ri ca ser vem de li ção so bre o pa pel
que de vem as su mir o diá lo go, a ne go ci a ção e o bom
sen so”.

Apa ren te men te, o dis cur so que atri bui cer to va -
lor pe da gó gi co ao san gue e às mor tes per ma ne ce in -
to ca do. Into ca do onze anos de po is. (São ecos que
lem bram o que dis se o Ge ne ral José Luiz onze anos
atrás.)

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -

dor Ge ral do Cân di do, se V. Exª pu der fa zer a gen ti le -
za de as su mir a Pre si dên cia, agra de ço.

O Sr. Edu ar do Su plicy, Su plen te de
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy, como Lí -
der, por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Ge ral do Cân di do, Srªs e Srs. Se na do res,
nes te fi nal de se ma na, o Go ver na dor do Dis tri to Fe -
de ral, Jo a quim Ro riz, anun ci ou uma de ci são sur pre -
en den te, que pre ci sa ser ana li sa da em pro fun di da de,
por que cons ti tui gra vís si mo re tro ces so. Tra ta-se do
fim da Bol sa-Escola, pro gra ma ins ti tu í do há cin co
anos pelo Go ver na dor Cris to vam Bu ar que, pelo qual
toda fa mí lia cuja ren da não al can ce pelo me nos meio
sa lá rio mí ni mo per ca pi ta e que te nha cri an ças na fa i -
xa de 7 a 14 anos pas sa a ter o di re i to de re ce ber uma
bol sa-escola de um sa lá rio mí ni mo.

Esse pro gra ma foi ini ci a do na pri me i ra se ma na
do Go ver no Cris to vam Bu ar que, em ja ne i ro de 1995,
ex pe ri men tal men te no ci da de-satélite do Pa ra noá.
Pro gres si va men te, foi am pli a do. Ao fi nal do seu Go -
ver no, ha via cer ca de 25 mil fa mí li as ins cri tas – hoje

há 25.500 -, cor res pon den do a 50 mil cri an ças be ne fi -
ci a das.

Sr. Pre si den te, o mais es tra nho é que o Go ver -
na dor Jo a quim Ro riz, quan do can di da to, ex pli ci tou
em seu pro gra ma de go ver no, con for me as si na la do
na pá gi na 20, que iria aper fe i ço ar o Pro gra ma Bol -
sa-Escola e du pli ca ria o nú me ro de fa mí li as aten di -
das. Eis que ago ra, se gun do anun ci ou a Se cre tá ria
Eu ri des Bri to, o pro gra ma será gra du al men te ex tin to.
Ape nas as fa mí li as que atu al men te re ce bem a bol -
sa-escola per ma ne ce rão no pro gra ma, até que as cri -
an ças com ple tem 14 anos. E não ha ve rá ne nhu ma
fa mí lia adi ci o nal aten di da pelo pro gra ma, que será
subs ti tu í do por ou tro de no mi na do “Su ces so no
Apren der”, que dis tri bu i rá ces tas bá si cas e ma te ri a is
di dá ti cos às cri an ças.

Ora, Sr. Pre si den te, tra ta-se de gra ve re tro ces -
so. Como é do co nhe ci men to de V. Exª, par ti ci pa mos
da Co mis são Mis ta que exa mi na as ca u sas da po bre -
za no País e pro põe so lu ções para a er ra di ca ção da
po bre za ab so lu ta e para a me lho ria da dis tri bu i ção da
ren da. Qu an do nos sa Co mis são vi si ta va a Via Estru -
tu ral, ob ser vei que lá se en con tra va o Go ver na dor Jo -
a quim Ro riz a dis tri bu ir ces tas bá si cas para fa mí li as
ca ren tes. Pre fe ri não me apro xi mar, por que con fes so
que es tra nhei um pou co aque le pro ce di men to. E o
Pre si den te da nos sa Co mis são, Se na dor Ma gui to Vi -
le la, que se en con tra aqui pre sen te, sabe dis so.

A Co mis são de Com ba te à Po bre za vi si tou o
Ce a rá, Per nam bu co, Ala go as e o Dis tri to Fe de ral,
com o pro pó si to de ava li ar si tu a ções de ex tre ma ca -
rên cia da po pu la ção e de co nhe cer pro gra mas que
têm sido ins ti tu í dos pe los pró pri os go ver nos. Na mi -
nha opi nião, a dis tri bu i ção da ces tas bá si cas pelo Go -
ver na dor Jo a quim Ro riz, em subs ti tu i ção ao Pro gra -
ma Bol sa-Escola, cons ti tui um atra so. De ma ne i ra ne -
nhu ma eu po de ria es tar de acor do com essa de ci são.
Por isso, pre fe ri até não me apro xi mar do Go ver na dor 
do Dis tri to Fe de ral na que la ce ri mô nia.

Ao fi nal de nos sa mis são – hoje cum pri da no
Entor no, nas ci da des de Águas Lin das e San to Antô -
nio do Des co ber to -, tive a opor tu ni da de de fa lar des ta 
mi nha opi nião com o Se cre tá rio do Go ver na dor Jo a -
quim Ro riz, que é seu ir mão.

Com todo o res pe i to, con si de ro a de ci são ex tre -
ma men te gra ve e jul go que pre ci sa ser re vis ta pelo
Go ver na dor, até por que nós po de ría mos, sim, aper fe -
i ço ar e am pli ar o Pro gra ma Bol sa-Escola.

Aliás, Srs. Se na do res, é im por tan te con si de rar -
mos o pro je to Bol sa-Escola em pers pec ti va his tó ri ca.
No iní cio dos anos 90, quan do ele i to Se na dor, re sol vi
apre sen tar um pro je to que ins ti tui um Pro gra ma de
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Ga ran tia de Ren da Mí ni ma para to dos os adul tos cuja 
ren da não al can ças se de ter mi na do pa ta mar. Essas
pes so as pas sa ri am a ter di re i to a re ce ber um im pos to
de ren da ne ga ti vo, de for ma a lhes ga ran tir uma ren -
da mí ni ma.

Ti ve mos gran de de ba te so bre o tema no âm bi to
do PT. Di ver sos eco no mis tas, so bre tu do José Már cio
Ca mar go e o pró prio Cris to vam Bu ar que, pon de ra -
ram que se ria in te res san te re la ci o nar o pro gra ma às
opor tu ni da des de edu ca ção. José Már cio Ca mar go,
num en con tro com 50 eco no mis tas do PT re a li za do
em Belo Ho ri zon te, em 1991, quan do fiz a ex po si ção
so bre o re fe ri do pro gra ma, pon de rou que se ria mais
in te res san te fa zê-lo por fa mí lia, re la ci o nan do-o às
opor tu ni da des de edu ca ção, uma vez que um dos
ma i o res pro ble mas bra si le i ros era o gran de nú me ro
de cri an ças que se en con tra vam tra ba lhan do, ins ta -
das por seus pais, que não ti nham ren da su fi ci en te
para sua so bre vi vên cia. Des sa ma ne i ra, as cri an ças
iam tra ba lhar bem cedo, ven den do do ces na es qui na, 
tra ba lhan do nas car vo a ri as, nas plan ta ções de soja,
de si sal, de café, ou de la ran ja, e de i xa vam de apren -
der a ler, a es cre ver, a fa zer con tas. Che ga vam à ida -
de adul ta, em sua gran de ma i o ria, com con di ções
pre cá ri as de apren di za do. Assim, ti nham di fi cul da des 
de pro gre dir na vida.

Se ins ti tu ís se mos um com ple men to de ren da
para que as fa mí li as ca ren tes man ti ves sem seus fi -
lhos fre qüen tan do a es co la, es ta ría mos con tri bu in do
para cor tar um dos prin ci pa is elos do cír cu lo vi ci o so
da po bre za.

Jus ta men te em 1994, Cris to vam Bu ar que, can -
di da to ao Go ver no do Dis tri to Fe de ral, anun ci ou, ao
lon go do se gun do se mes tre, que, se ele i to, ins ti tu i ria
um pro gra ma de ren da mí ni ma as so ci a da à edu ca ção 
e pro ve ria as fa mí li as com um com ple men to de ren -
da, so bre tu do as que ti ves sem cri an ças em ida de es -
co lar. Du ran te a cam pa nha, Cris to vam Bu ar que nem
che gou a uti li zar o ter mo bol sa-escola na pro pa gan -
da, ain da que ex pli cas se com cla re za a idéia.

Ao mes mo tem po, em no vem bro de 1994, no
Mu ni cí pio de Cam pi nas, o Pre fe i to José Ro ber to Ma -
ga lhães Te i xe i ra apre sen tou à Câ ma ra Mu ni ci pal pro -
je to que ins ti tui um pro gra ma de ga ran tia de ren da fa -
mi li ar mí ni ma de for ma mu i to se me lhan te. Toda a fa -
mí lia cuja ren da não al can ças se meio sa lá rio-mínimo
per ca pi ta e ti ves se cri an ças até 14 anos, des de que
fre qüen tas sem a es co la, pas sa ri am a re ce ber um
com ple men to de ren da. Ha via uma di fe ren ça en tre a
de fi ni ção do be ne fí cio no Dis tri to Fe de ral e em Cam -
pi nas.

Enquan to no Dis tri to Fe de ral o be ne fí cio foi de fi -
ni do des de a pri me i ra se ma na de ja ne i ro como sen do
de um sa lá rio-mínimo por fa mí lia, em Cam pi nas o be -
ne fí cio foi de fi ni do como o ne ces sá rio e o su fi ci en te
para com ple tar meio sa lá rio-mínimo per ca pi ta na -
que la fa mí lia.

Ambas as ex pe riên ci as fo ram in tro du zi das e ti -
ve ram su ces so. Tal foi o su ces so que, a par tir daí, ou -
tros mu ni cí pi os co me ça ram a ado tar Pro gra mas de
Ren da Mí ni ma e de Bol sa-Escola, a exem plo dos Mu -
ni cí pi os de Jun di aí, Pi ra ci ca ba, Ri be rão Pre to, São
José dos Cam pos, Mun do Novo, em Mato Gros so do
Sul – com a Pre fe i ta Dor ce li na Fo la dor –, Be lém –
com o Pre fe i to Edmil son Ro dri gues –, Ri be rão Pre to – 
com o Pre fe i to Anto nio Pa loc ci – e San to André – com 
o Pre fe i to Cel so Da ni el.

Em Be lém do Pará, o Pre fe i to Edmil son Ro dri -
gues pas sou a ado tar os Pro gra mas de Ren da Mí ni -
ma e de Bol sa-Escola, des ti nan do 2,7% do or ça men -
to, be ne fi ci an do 16 mil cri an ças e ex pan din do ex tra -
or di na ri a men te o pro gra ma.

Em Ca tan du va, o Pre fe i to Fé lix Sa hão in tro du -
ziu o Pro gra ma Bol sa-Escola com re sul ta dos pa re ci -
dos com os dos de ma is Mu ni cí pi os. O ín di ce de eva -
são es co lar de Ca tan du va ba i xou de 19% para me nos 
que 0,5%. Um no tá vel ín di ce!

O Se cre tá rio de Edu ca ção do Go ver no Cris to -
vam Bu ar que, Sr. Anto nio Iba nez, dis se com pre ci são 
que “os da dos da Se cre ta ria de Edu ca ção do Dis tri to
Fe de ral de 1998, re fe ren tes ao ano le ti vo de 1997,
mos tra ram que os ín di ces de eva são e de re pro va ção 
en tre os alu nos bol sis tas foi de 0,65% e 7,9% res pec -
ti va men te. Entre os alu nos re gu la res, a eva são foi de
6,8% e a re pro va ção de 16,2%”. Hou ve, por tan to, um
efe i to sig ni fi ca ti vo do Pro gra ma Bol sa-Escola.

Dis se tam bém Anto nio Iba nez, na sua ava li a ção 
do Pro gra ma Bol sa-Escola pu bli ca da on tem no Cor -
re io Bra zi li en se, que:

– boa par te dos alu nos be ne fi ciá ri os da bol sa
co me ça ram na es co la com uma de fa sa gem mé dia de
ida de/sé rie de dois anos;

– par te des ses alu nos já ha vi am de sis ti do de es -
tu dar em ra zão de su ces si vas re pe tên ci as;

– que to dos os bol sis tas vi vi am em si tu a ção de
po bre za sem con di ções mí ni mas de so bre vi vên cia;

– que exis tem ain da aque les alu nos pro ve ni en -
tes de fa mí li as de ses tru tu ra das, ví ti mas de vi o lên cia,
com di fi cul da des de adap ta ção, ba i xa con cen tra ção,
in dis ci pli na e de sin te res se pe los es tu dos.

Enfim, tra ta va-se de alu nos que, em sua ma i o -
ria, se cons ti tu íam em gru pos de ex clu são so ci al e
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eco nô mi ca e tam bém pelo sis te ma edu ca ci o nal que
vi go ra va até 1995.

Em 1998, a Unes co, Uni cef e o Insti tu to Po lis re -
a li za ram uma ava li a ção (Bol sa-Escola, Me lho ria Edu -
ca ci o nal e Re du ção da Po bre za), ten do con clu í do
que a Bol sa-Escola:

– me lho ra a qua li da de de vida das fa mí li as em
con di ções de po bre za ex tre ma;

– me lho ra das con di ções de aces so e per ma -
nên cia na es co la dos se to res so ci a is mais afe ta dos
pe los dé fi cits edu ca ci o na is

– me lho ra da au to-estima e au men ta a es pe ran -
ça de fu tu ro me lhor nos se to res mais ca ren tes da po -
pu la ção;

– evi ta o tra ba lho in fan til;
– con tri bui para a ge ra ção de uma cul tu ra es co -

lar po si ti va em se to res so ci a is tra di ci o nal men te ex clu -
í dos da es co la, au men tan do o gos to pelo es tu do, in -
cre men tan do a par ti ci pa ção das fa mí li as no pro ces so
edu ca ti vo dos fi lhos.

Por tan to, não é con sis ten te o ar gu men to da Se -
cre tá ria de Edu ca ção do Go ver no do Dis tri to Fe de ral
Eu ri des Bri to de que o de sem pe nho dos alu nos bol -
sis tas é in fe ri or ao dos não-bolsistas. A afir ma ção de
S. Sª re for ça a jus ti fi ca ti va da exis tên cia de um pro -
gra ma como este, que evi ta fu tu ra ex clu são e ain da
me lho ra os ín di ces de re pe tên cia. No fu tu ro, es ses
alu nos po de rão ter o mes mo de sem pe nho que os
não-bolsistas, em vez da ex clu são nas ruas.

Sr. Pre si den te, de ve ría mos dis cu tir aqui o aper -
fe i ço a men to do Pro gra ma Bol sa-Escola. O Go ver no
Fe de ral fez apro var no Con gres so Na ci o nal a Lei nº
9.533, se gun do a qual o Go ver no Fe de ral está au to ri -
za do a fi nan ci ar em 50% os gas tos dos mu ni cí pi os
que ado ta rem pro gra mas de ren da mí ni ma as so ci a -
dos à edu ca ção para as fa mí li as cuja ren da não al -
can ce meio sa lá rio-mínimo men sal por pes soa e que
te nham cri an ças até 14 anos. De fi ni ram um be ne fí cio
que con si de rei mu i to res tri to e com uma equa ção
que, no meu en ten der, fere o bom-senso: R$15 ve zes 
o nú me ro de pes so as me nos me ta de da ren da fa mi li -
ar per ca pi ta.

No dia se guin te à san ção des sa lei, apre sen tei
um pro je to pelo qual o be ne fí cio fi ca ria de fi ni do como
uma pro por ção – 40% ou 50% – da di fe ren ça en tre
nú me ro de pes so as na fa mí lia ve zes meio sa lá -
rio-mínimo – R$68,00 hoje –, me nos a ren da fa mi li ar,
de tal for ma a sem pre pre ser var o es tí mu lo para as
pes so as da que la fa mí lia es ta rem tra ba lhan do, ga ran -
tin do uma ren da mí ni ma e le van do em con si de ra ção
o ta ma nho e a ren da da fa mí lia.

Jus ta men te o Se na dor Ney Su as su na, Re la tor
do pro je to, com pre en deu a sua im por tân cia e deu um
pa re cer fa vo rá vel. Há duas se ma nas, na ter ça-feira
re tra sa da, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
apro vou por con sen so, una ni me men te, o pa re cer do
Se na dor Ney Su as su na que aper fe i ço ou o pro je to.

Hoje, en cer ra-se o pra zo para a apre sen ta ção
de re cur so. Inclu si ve, cum pri men to o Se na dor Ney
Su as su na, que, na tar de de hoje, so li ci tou aos Se -
na do res Edi son Lo bão e Ma u ro Mi ran da que não se
apre sen te o re cur so, já que pa re cer apro va do me -
re ceu o con sen so de to dos os par ti dos e as sim
deve ser con si de ra do de for ma de fi ni ti va. Tra ta-se
de uma ma ne i ra de aper fe i ço ar a idéia da Bol -
sa-Esco la ou do Pro gra ma de Ren da Mí ni ma as so -
ci a do à edu ca ção, in clu si ve, para res pon der al gu -
mas das ob je ções da Se cre tá ria de Edu ca ção do
Go ver no do Dis tri to Fe de ral, po rém ja ma is para to -
mar qual quer ati tu de de can ce lar o Pro gra ma Bol -
sa-Esco la, hoje já re co nhe ci do in ter na ci o nal men te
a pon to de, na Mis são Cri an ça Ci da dã, o ex-Go ver -
na dor Cris to vam Bu ar que es tar as ses so ran do os
Go ver nos do Equa dor e do Peru, além de go ver nos
afri ca nos e da Ásia, e es tar in te ra gin do jun to a ins ti -
tu i ções in ter na ci o na is.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Com a ma i or hon ra, Se na dor Ma gui to Vi le la, Pre si -
den te da Co mis são que exa mi na as ca u sas da po -
bre za no Bra sil e as so lu ções para er ra di cá-la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Pri me i ra men te, es cla re ço uma
dú vi da de V. Exª. Ve ri fi quei com o Car re i ro: meu
nome re al men te não cons ta no re cur so.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Agra de ço a sua aten ção.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Eu ti nha
ini ci a do a as si na tu ra – por que sem pre dou apo io a
quem me pede – e, quan do me dis se ram o ob je ti vo,
eu a ris quei. Inclu si ve, está anu la da a mi nha as si -
na tu ra. Eu dis se isso no exa to mo men to. Con cor do
in te i ra men te com o pro je to de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Então, tam bém agra de ço a ini ci a ti va e a aten ção de 
V. Exª nes se sen ti do.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Em se -
gun do lu gar, digo a V. Exª que sou um ali a do da Bol -
sa-Esco la. Admi to que o Pro gra ma pode ser aper fe -
i ço a do, me lho ra do, mas não po de mos aca bar com
algo que vai bem, com o que está dan do cer to, com o
que be ne fi cia o po bre. Se rei um ali a do de V. Exª para
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ir–se for o caso–até o Go ver na dor Jo a quim Ro riz,
con ver sar mos com a Se cre tá ria de Edu ca ção, pe dir
que não can ce le um pro gra ma exi to so. Qu e ro ser mu -
i to cla ro: não ad mi to com ba te a ne nhum tipo de pro -
gra ma que be ne fi cie os po bres no Bra sil. Sou con tra
tudo que be ne fi cia os que sem pre fo ram be ne fi ci a -
dos: os ban que i ros, os mi li o ná ri os. Pro gra mas as sis -
ten ci a is, seja dis tri bu i ção de le i te, de pão, isen ção de
ener gia, de água, ces ta de ali men tos, cri ei to dos eles
em Go iás e sei o quan to fo ram im por tan tes e be né fi -
cos para o povo do meu Esta do. Hoje es ti ve mos em
duas ci da des de Go iás: Águas Lin das e San to Antô -
nio do Des co ber to. Aos mo ra do res das ca sas hu mil -
des em que en tra mos per gun ta mos o que es ta va fal -
tan do e eles res pon de ram que es ta va fal tan do a ces -
ta de ali men tos. O País atra ves sa uma cri se gra ve de
de sem pre go, pes so as mo ram em ca se bres de pa pe -
lão, de lona, de pau a pi que e não po de mos pres cin dir 
tam bém de pro gra mas como es ses. São pro gra mas
as sis ten ci a lis tas, re co nhe ço, mas são ex tre ma men te
ne ces sá ri os, por que não po de mos dar em pre go para
es sas fa mí li as, não te mos con di ções. Os ma i o res cul -
pa dos por es sas fa mí li as es ta rem em bol sões de mi -
sé ria, nas fa ve las, pas san do fome, dis pu tan do o lixo
com ra tos, com ca va lo e ou tros ani ma is, são os go -
ver nan tes pas sa dos que não in ves ti ram em edu ca -
ção, que não in ves ti ram em sa ú de, que não pro cu ra -
ram go ver nar para os po bres, para os hu mil des.
Então, se a cul pa no pas sa do foi dos go ver nan tes, so -
mos nós, os go ver nan tes de hoje, obri ga dos a acu dir
es sas pes so as que es tão no fun do do poço. V. Exª
ter-me-á como ali a do jun to ao Go ver na dor, que sei
ser um ho mem de bem, um ho mem de bom sen so. Se 
S. Exª to mou essa po si ção, pode revê-la, mas con si -
de ro que S. Exª está agin do cor re ta men te quan do
dis tri bui as ces tas. Pen so que uma co i sa não in va li da
a ou tra. Sou um de fen sor da Bol sa-Esco la, mas, ao
mes mo tem po, sou um de fen sor dos pro gra mas as -
sis ten ci a lis tas, em fun ção da gra ve cri se, do qua dro
caó ti co ins ta la do nes te País. De for ma que V. Exª
pode con tar co mi go. Te nho a im pres são de que o Go -
ver na dor Jo a quim Ro riz, ho mem de bom sen so, equi -
li bra do, vai re ver essa si tu a ção. Con tu do, não pre ci -
sa mos exi gir o fim dos ou tros pro gra mas, que con si -
de ro im por tan tes. Tudo que hoje se fi zer em fa vor dos 
po bres ain da é pou co pelo que eles já so fre ram nes te
País. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do. Fa zen -
do soar a cam pa i nha) – Infor mo que o tem po de V.
Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, es go tou-se e, para o
tér mi no da ses são, fal ta um mi nu to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, a re fle xão é im por tan te e eu tam bém
gos ta ria de res pon der ao Se na dor Luiz Este vão. 

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Sr. Pre si -
den te, V. Exª pode pror ro gar a ses são, ha ven do con -
sen so do Ple ná rio.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, por cin co mi nu tos. Des sa for ma, te rei
tem po de ou vir o apar te do Se na dor Luiz Este vão.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Con -
sul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses são por
cin co mi nu tos, para que o Se na dor Edu ar do Su plicy
con clua seu pro nun ci a men to. (Pa u sa)

Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror ro -
ga da a ses são por cin co mi nu tos.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer, mas peço ape nas que seja
bre ve, para que eu pos sa res pon der a am bos.

O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Se na -
dor Edu ar do Su plicy, vim a este ple ná rio, já que es ta -
va acom pa nhan do o dis cur so de V. Exª em meu ga bi -
ne te, para pa ra be ni zá-lo pelo opor tu no pro nun ci a -
men to, mas tam bém para fa zer um pe que no re pa ro.
O Go ver na dor Jo a quim Ro riz ja ma is co gi tou ex tin guir 
o Pro gra ma Bol sa-Escola no Dis tri to Fe de ral. Há um
gran de equí vo co e uma enor me de sin for ma ção na
ma ne i ra como vem sen do di vul ga do este as sun to. O
ob je ti vo do Go ver na dor Jo a quim Ro riz é mu i to sim -
ples e mu i to cla ro. Du ran te a cam pa nha ele i to ral, em
to dos os com pro mis sos pú bli cos do Go ver na dor Ro -
riz, can di da to que era ao Se na do, o Go ver na dor e eu
sem pre re a fir ma mos o nos so com pro mis so pela con -
ti nu i da de do Pro gra ma Bol sa-Escola, que data de
mu i tos anos no Dis tri to Fe de ral, des de a sua cri a ção
pelo Pre fe i to de Cam pi nas, Ro ber to Te i xe i ra, até a
sua ado ção pelo ex-Governador Cris to vam Bu ar que.
O que bus ca o Go ver na dor Jo a quim Ro riz fa zer?
Aper fe i ço ar o Pro gra ma Bol sa-Escola no Dis tri to Fe -
de ral. E por quê? Por que o Pro gra ma Bol sa-Escola
con tem pla va, ao fi nal do ano de 1998, 20 mil cri an -
ças, es tu dan tes da Rede Pú bli ca de Ensi no, o que re -
pre sen ta va 3,6% do to tal de alu nos da Rede Pú bli ca
de Ensi no, que são 570 mil no Dis tri to Fe de ral. Por -
tan to, a pri me i ra pro vi dên cia era não só man ter como
am pli ar o nú me ro de fa mí li as e de cri an ças aten di das
pelo Pro gra ma Bol sa-Escola. É isso que o Go ver na -
dor Jo a quim Ro riz está fa zen do, com duas mo di fi ca -
ções mu i to im por tan tes: pri me i ra men te, con di ci o nan -
do a con ti nu i da de do re ce bi men to do re fe ri do be ne fí -
cio não só à pre sen ça na es co la mas tam bém ao
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apro ve i ta men to es co lar, por que foi de tec ta do que al -
guns alu nos re ce bi am a bol sa, com pa re ci am à es co -
la, po rém, não se sen ti am com pro me ti dos com o
apro ve i ta men to – que é fun da men tal. O alu no e a fa -
mí lia de vem mo bi li zar-se para que seja pro ve i to sa a
pas sa gem da cri an ça pela es co la. Então, a par tir de
ago ra, será exi gi do tam bém um mí ni mo de apro ve i ta -
men to es co lar para que a cri an ça con ti nue re ce ben do 
esse be ne fí cio. A se gun da ques tão é que o Go ver na -
dor do Dis tri to Fe de ral pre ten de não mais fa zer o pa -
ga men to em es pé cie, mas trans for má-lo em ou tro
tipo de com pen sa ção equi va len te para a fa mí lia, por -
que foi ob ser va do tam bém – os Se na do res Edu ar do
Su plicy, Ma gui to Vi le la, Ge ral do Cân di do e Fre i tas
Neto co nhe cem bem o pro ble ma – que, la men ta vel -
men te, mu i tas ve zes, um bô nus pago em di nhe i ro não 
é usa do em be ne fí cio da fa mí lia. Não pre ci sa mos fa -
lar no dra ma do al co o lis mo – prin ci pal men te em mu i -
tas fa mí li as de ba i xa ren da –, que faz com que a Bol -
sa-Escola não re dun de num be ne fí cio efe ti vo para a
fa mí lia. To da via, cu i da do so como é e ze lo so dos seus 
com pro mis sos, o Go ver na dor man te rá to das as cri an -
ças abran gi das pelo Pro gra ma no Go ver no pas sa do
na mes ma mo da li da de até que com ple tem os 15
anos de ida de, ou seja, as mo di fi ca ções se rão ado ta -
das em re la ção às cri an ças que vão in gres sar no pro -
gra ma, den tro de um pro je to pro gres si vo de con tem -
plar um uni ver so mu i to ma i or de cri an ças no Dis tri to
Fe de ral. Qu e ro di zer a V. Ex.ª que, se ti ves se o Go -
ver na dor to ma do a de ci são de sus pen der o Pro gra ma 
Bol sa-Escola pura e sim ples men te, es ta ría mos, eu e
o Se na dor Ma gui to Vi le la, jun tan do-nos a V. Ex.ª no
sen ti do de re co men dar ao Go ver na dor que não o fi -
zes se. Como esse não é, nem nun ca foi, o pro pó si to
do Go ver na dor Jo a quim Ro riz, fiz mi nha in ter ven ção
a fim de re gis trar esse bre ve re pa ro. Qu an to à ques -
tão do au xí lio-alimentação, que ro di zer o se guin te:
efe ti va men te, ele não aca ba com a po bre za, mas
com as con se qüên ci as da po bre za, por que a fome é a 
mais per ver sa des sas con se qüên ci as.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP) –
Se na dor Luiz Este vão, V. Exª ten tou me di zer que o
Go ver na dor Jo a quim Ro riz não vai ter mi nar com a
Bol sa-Escola, mas aca ba anun ci an do que vai ao
subs ti tu ir o pa ga men to em di nhe i ro por for mas de dis -
tri bu i ção de ces tas bá si cas e ou tros kits, o que, aliás,
está re gis tra do...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, que ro in for mar a V. Ex.ª que a
pror ro ga ção do tem po tam bém já ter mi nou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a aten ção de V. Ex.ª, por que se

tra ta de uma ques tão im por tan te. Pre ci so res pon der a 
am bos os Se na do res e da for ma mais ade qua da pos -
sí vel, até por ca u sa do res pe i to que me re cem. 

O Se na dor Ma gui to Vi le la tem tido mu i ta se ri e -
da de na pre si dên cia da Co mis são Mis ta de Com ba -
te à Po bre za. Com suas pa la vras e ati tu des, não
ape nas ago ra, mas des de que pas sa mos a in te ra -
gir, me lhor di zen do, des de o pri me i ro dia em que
tro ca mos idéi as, quan do ouvi os pro nun ci a men tos
dele e S. Exª teve opor tu ni da de de ou vir os meus,
des de o iní cio, o Se na dor Ma gui to Vi le la apo i ou a
idéia de um pro gra ma de ren da mí ni ma con sis ten te
como o que aca ba de men ci o nar. V. Exª teve mu i ta
ex pe riên cia como Go ver na dor de Esta do ao im ple -
men tar os mais di ver sos ti pos de pro gra mas, como
os que aca ba de ci tar.

Eu gos ta ria de di zer que, na con ver sa com os
be ne fi ciá ri os – isso é fun da men tal -, ao in da gar – eu 
gos ta ria de pe dir a aten ção do Se na dor Luiz Este -
vão – como acon te ceu, por exem plo, no Mu ni cí pio
de Cam pi nas e em to dos aque les onde fo ram ins ti -
tu í dos pro gra mas de ren da mí ni ma e/ou de bol -
sa-escola, a cada uma das fa mí li as be ne fi ciá ri as se
por ven tu ra pre fe ri ri am a ces ta bá si ca ou o pa ga -
men to em di nhe i ro, pra ti ca men te to das as pes so as
dis se ram que pre fe ri am o pa ga men to em di nhe i ro.
Por quê? Por que às ve zes, como ob ser va mos hoje
nas ca sas tão hu mil des que vi si ta mos, era pre ci so
tro car a te lha, quan do te lha há, ou as ma de i ras, ou
as ja ne las, ou as por tas que que bra ram, ou, en tão,
era pre ci so com prar o ma te ri al es co lar. Às ve zes re -
ce bem na ces ta bá si ca jus ta men te aqui lo que mais
fa cil men te po de ri am com prar no mer ca do vi zi nho e
a um bom pre ço. E quan do vem a re for ma mo ne tá -
ria, por ex ce lên cia...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Se -
na dor Edu ar do Su plicy, por fa vor, seja bre ve!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Estou sen do bre ve.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Peço
a V. Exª que con clua, por que o seu tem po já aca bou,
já hou ve pror ro ga ção, e V. Exª con ti nua.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ge ral do Cân di do, eu es ta va ins cri to para fa -
lar como Lí der, e V. Exª pe diu para fa lar. Então, eu pe -
di ria ape nas aten ção ao com pa nhe i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – Eu
es ta va ins cri to para fa lar. Eu es ta va na lis ta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mas eu ti nha o di re i to re gi men tal de pe dir a pa la vra e,
con sul ta dos os mem bros do Par ti do...
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) –
Não va mos, aqui, en trar nes se de ba te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP)
– De ma ne i ra que o grau de ci da da nia para as
pes so as será ma i or. Se gun do a con clu são dos es -
tu dos dos eco no mis tas, o grau de ci da da nia, no
Bra sil e no ex te ri or, se ria mu i to ma i or. Os eco no -
mis tas, no mais lar go es pec tro, re co men dam o
pa ga men to em di nhe i ro e não em ces tas bá si cas
ou ces tas de ali men ta ção e as sim por di an te.

Qu an to à ques tão de sa ber se o pai vai be -
ber, ou di ria que isso é mí ni mo, Se na dor Luiz
Este vão! Essa é uma pre o cu pa ção de quem não
está con vi ven do com as fa mí li as que têm esse
pro ble ma. Faço ques tão de con vi dá-lo, se qui ser,
para vi si tar as pes so as be ne fi ciá ri as do Pro gra ma 
Bol sa-Esco la para ter a cer te za de que esse ar gu -
men to não é vá li do. Eu acre di to, in clu si ve, na li -
ber da de da pes soa hu ma na e na res pon sa bi li da -
de dos pais de, em re ce ben do o re cur so na for ma
mo ne tá ria, so bre tu do, da rem as sis tên cia às suas
cri an ças. E cre io que é pre fe rí vel, do pon to de vis -
ta da ci da da nia, que se jam eles que de ci dam.

Mas a quem in te res sa a ces ta bá si ca?

Com cer te za, in te res sa aos for ne ce do res de
ali men tos das mes mas. Há os gru pos in te res sa -
dos na ces ta bá si ca, como há hoje os in te res sa -
dos no pro gra ma do Con sea, da Co nab. Os in te -
res ses em que se jam dis tri bu í dos 30 mi lhões de
ces tas bá si cas no Bra sil são ex tra or di ná ri os. Isso
ex pli ca mu i to o fato de es ses pro gra mas te rem
sido am pli a dos, em que pese ao pró prio Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que di zer que se sen te en ver -
go nha do de ter ain da tais pro gra mas.

Não con si de ro ade qua do o pro ce di men to,
que hoje tes te mu nhei, do Go ver na dor Jo a quim
Ro riz, ou seja, dis tri bu ir a ces ta bá si ca à fa mí lia
A, B ou C, por que cada bra si le i ro tem o di re i to ina -
li e ná vel de par ti lhar da ri que za de seu país. Isso
não re ce bi do como a dá di va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, do Go ver na dor, do Se na dor, do De pu ta -
do, do Ve re a dor ou do Pre fe i to, mas deve ser con -
si de ra do como um di re i to à ci da da nia.

Por essa ra zão, não con vém esse tipo de
pro ce di men to. Os pró pri os pes qui sa do res do
IPEA che ga ram a con clu sões se me lhan tes. Haja
vis ta o que dis se a eco no mis ta Lena La vi nas, do
IPEA, a res pe i to dis so: “Há uma re la ção de de -
pen dên cia com o Go ver no, um cli en te lis mo. É um
es tig ma as sus ta dor. A pes soa se sen te di mi nu í -
da.”

Assim, Srs. Se na do res Ma gui to Vi le la e
Luiz Este vão, gos ta ria que esta Casa com pre en -
des se o im por tan te é pen sar mos em um de se nho 
de Pro gra ma Bol sa-Esco la, em um de se nho de
Pro gra ma de Ren da Mí ni ma que in clu si ve pro -
mo va as opor tu ni da des de em pre go, a pre sen ça
das cri an ças na es co la e con tri bua para er ra di -
car o tra ba lho in fan til, mas tam bém para er ra di -
car a po bre za e con tri bu ir para a cons tru ção de
uma na ção jus ta. Eis por que é im por tan te ha ver
um de se nho que sem pre as se gu re a pro mo ção
das pes so as, o di re i to de pro gre dir sem pre, se
as sim o de se jar. No meu en ten der, de fi nir o be -
ne fí cio como ape nas um sa lá rio mí ni mo sem le -
var em con si de ra ção va ri a ções na ren da, não é o 
ide al. Va mos aper fe i ço ar, mas va mos man ter o
pro gra ma ins ti tu í do pelo ex-Go ver na dor Cris to -
vam Bu ar que.

Se na dor Luiz Este vão, quan do De pu ta do dis -
tri tal, V. Exª apre sen tou pro je to de lei para am pli ar 
o Pro gra ma Bol sa-Esco la e na ma ne i ra pró xi ma
de como ele era. Se ria im por tan te que de fato ele
fos se am pli a do e aper fe i ço a do.

Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF) – Sr. Pre -

si den te, V. Exª me per mi te um es cla re ci men to
mu i to bre ve?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) – V.
Exª tem a pa la vra para um bre ve es cla re ci men to.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF. Para um
es cla re ci men to. Sem re vi são do ora dor.) – Gos ta -
ria de di zer que não ape nas apre sen tei o pro je to
como está re gis tra do na cam pa nha ele i to ral de
994 que o pri me i ro po lí ti co a apre sen tar um pro -
je to as se me lha do ao Pro gra ma Bol sa-Esco la foi o 
en tão can di da to a De pu ta do dis tri tal Luiz Este -
vão.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) –

Não há mais ora do res ins cri tos.
O Se nhor Se na dor Iris Re sen de en vi ou à

Mesa pro po si ção que, em face do dis pos to no art.
235, in ci so III, alí nea a, do Re gi men to Inter no,
será lida na pró xi ma ses são.

O Sr. Se na dor Ro meu Tuma en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

Sr. Exª será aten di do.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si den -

te, Sras e Srs. Se na do res, uma so ci e da de des por ti va e
cul tu ral que con si ga al can çar cem anos de vida, em
ple no vi gor e man ten do em suas fi le i ras ne tos, bis ne -
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tos e tri ne tos de seus fun da do res e dos mais an -
ti gos só ci os, me re ce ser re ve ren ci a da como au -
tên ti ca ins ti tu i ção na ci o nal. Assim, pedi a pa la vra
para, des ta tri bu na, en vi ar a sa u da ção do Se na do 
Fe de ral – pois te nho cer te za de nis so po der re pre -
sen tar meus no bres pa res–aos di re to res, con se lhe i -
ros, só ci os e fun ci o ná ri os do Clu be Espe ria, no mo -
men to em que co me mo ram o pri me i ro cen te ná rio da
agre mi a ção com uma sé rie de fes ti vi da des pro gra -
ma das para o lo cal onde, em 1.º de no vem bro de
1899, às mar gens do Rio Ti e tê, sete jo vens imi gran -
tes ita li a nos fun da ram uma en ti da de fa da da a mar -
car épo ca na his tó ria da ci da de de São Pa u lo. Uma
en ti da de que, em 1937, foi agra ci a da com o tí tu lo de
“A Mais Com ple ta Agre mi a ção Espor ti va do Bra sil” e
ain da hoje, em mo der nas ins ta la ções dis tri bu í das
por 95 mil me tros qua dra dos, con gre ga 16 mil fa mí li -
as num qua dro as so ci a ti vo que os ten ta no mes fa mo -
sos, como os de Sylvio de Ma ga lhães Pa di lha,
ex-Pre si den te do Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro, e João
Ha ve lan ge, ex-Pre si den te da FIFA, além de inú me -
ros cam peões pa u lis tas, bra si le i ros e sul-ame ri ca -
nos. Uma es co la de vida, que for mou ge ra ções de ci -
da dãos exem pla res, en tre eles per so na li da des
como o ilus tre ci rur gião, Prof. Dr. Adib Ja te ne.

Quem co nhe cer ago ra a zona nor te da Ca pi tal
pa u lis ta, onde se en con tra o ae ró dro mo do Cam po de 
Mar te e o Par que Anhem bi, não terá idéia de quão
belo era o Rio Ti e tê, cem anos atrás. His to ri ca men te,
esse rio con ti nua a ser o mais im por tan te em solo bra -
si le i ro, pois, atra vés de suas águas, lím pi das nos idos 
de 1500, aven tu ra ram-se nos sos des bra va do res
para, com as en tra das e ban de i ras, alar gar os ho ri -
zon tes na ci o na is, indo além, mu i to além dos li mi tes
im pos tos pelo Tra ta do de Tor de si lhas. De po is, na
épo ca da Pro cla ma ção da Re pú bli ca, quan do as mar -
gens es ta vam li ga das por uma tos ca ver são em ma -
de i ra da atu al Pon te Gran de, a re gião ri be i ri nha cons -
ti tu ía o prin ci pal pon to de la zer pa u lis ta no. Vá ri os res -
ta u ran tes e cam pos para pi que ni ques atra íam ho -
mens e mu lhe res ele gan tes nas ves tes da moda. Até
a dé ca da de 40, a pes ca ama do ra de bar ran co ou
bar co es ten dia-se às la go as pró xi mas, que se for ma -
vam nas vár ze as com as pe rió di cas inun da ções, e
pro por ci o na va mu i ta ale gria, além de qui los de lam -
ba ris, aca rás, man dis, ba gres, cas cu dos, pin ta dos,
cu rim ba tás e, às ve zes, até um ou ou tro dou ra do. Na -
dar no Ti e tê dava mais pra zer que mer gu lhar em pis -
ci nas.

Pois bem, o fi nal do sé cu lo XIX en con trou essa
pa i sa gem bu có li ca ador na da por ex ten sas flo res tas.
À be i ra-rio, o Re cre io “Bel la Ve ne zia” era o lo cal pre -

fe ri do pe los imi gran tes ita li a nos, que, aos sá ba dos e
do min gos, pas se a vam em bar cos alu ga dos. Entre
eles, qua se sem pre se via Emí lio Gal li na, Pi e tro Laz -
za ro ne, Lu i gi Tor re, Emí lio Tal lo ne, Ânge lo Qu a ran ta,
Fúl vio Cons tan zo e Érco le Erve ne, que cos tu ma vam
reunir-se tam bém numa tra di ci o nal con fe i ta ria das
ime di a ções, a “Accas to & Laz ze ro ne”. Fer vo ro sos
adep tos da prá ti ca do remo, foi na con fe i ta ria que
dis cu ti ram e con cor da ram em fun dar um clu be de di -
ca do àque le es por te, na épo ca mais po pu lar que o
fu te bol. Dois se nho res, cha ma dos Boc chi no e Nida, 
co la bo ra ram na fun da ção sem se tor na rem só ci os,
pois pre ten di am vol tar para a Itá lia. E três no mes
para a en ti da de al ter na ram-se nas re u niões: “Club
Ca not ti e ri Ce rea”, “Club Ca not ti e ri Ti e tê” e “Club
Ca not ti e ri Espe ria”. Ado ta ram o úl ti mo, pois al guns
dos par ti ci pan tes ha vi am per ten ci do a uma agre mi -
a ção de re ma do res cha ma da “So ci e tá Ca not ti e ri
Espe ria”, ou seja, So ci e da de de Ca no e i ros Espe ria, 
exis ten te até hoje, em To ri no. Espe ria sig ni fi ca
“país do oci den te” e re fe ria-se à Itá lia, que fica a
oes te da Grécia.

As pri mi ti vas ins ta la ções, en tre elas um bar ra -
cão usa do como “ga ra gem” para a guar da de bar -
cos de tre i na men to e cor ri da, fo ram er gui das na
Chá ca ra da Flo res ta, na mar gem es quer da do Ti e -
tê, opos ta à atu al lo ca li za ção, num ter re no alu ga do
por 50 mil réis de uma tal Sra. Ba tis ta. Do pro pri e tá -
rio do Re cre io “Bel la Ve ne zia”, Sr. Ca e ta no Mar te -
nuc ci, os fun da do res com pra ram a pri me i ra em bar -
ca ção – um es ca ler bran co, gran de, que cus tou 250 
mil réis. E man ti ve ram-se, até 1903, sob a Pre si -
dên cia do Sr. Emí lio Gal li na, ten do como pri me i ro
Se cre tá rio o Sr. Fúl vio Cons tan zo, que re di gia as
atas de re u niões em ita li a no. Nes se ano, as ins ta la -
ções fo ram trans fe ri das para a mar gem opos ta,
numa área ce di da pelo Pre fe i to pa u lis ta no, Dr.
Antô nio da Sil va Pra do, quan do o Pre si den te do
Clu be de Re ga tas São Pa u lo, Sr. Alí pio Bor ba, com -
prou a Chá ca ra da Flo res ta. 

Ba i xa e ala ga di ça, a nova área pre ci sou ser
ater ra da, o que exi giu mu i to tra ba lho e des pe sa, pois
os jo vens fun da do res só pu de ram com prar uma car -
ro ça e um bur ro. Fi nal men te, de po is de qua se um ano 
de sa cri fí ci os, no dia 2 de ou tu bro de 1904, a nova
sede foi ina u gu ra da com gran di o sa fes ta es por ti va,
na pre sen ça de re no ma das per so na li da des do Esta -
do e re pre sen tan tes de vá ri os clu bes de São Pa u lo,
San tos e Rio de Ja ne i ro. O Espe ria es ta va sob a Pre -
si dên cia do Sr. Me not ti Fal chi e apre sen ta va um qua -
dro so ci al em fran ca ex pan são, da mes ma for ma que
o nú me ro de mo da li da des es por ti vas por ca u sa do
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sur gi men to das se ções de “tam bu rel lo” (tiro ao vôo),
na ta ção e atle tis mo, en tre ou tras. Na pri me i ra dé ca da 
des te sé cu lo, o clu be já re a li za va e par ti ci pa va de im -
por tan tes com pe ti ções de atle tis mo, como a “Urbi no
Tac co la”. Em 1905, ina u gu rou as pri me i ras qua dras
de tê nis.

Em 1912, por in fluên cia do Pre si den te Mar ce -
li no Mar cel lo, o clu be mu dou sua de no mi na ção
para “Club Espe ria So ci e tá Ita li a na di Ca not ti e ri”,
nome que per du rou até 1929. Ain da na que le ano,
em bo ra a Fe de ra ção das So ci e da des de Remo es ti -
ves se se di a da na ci da de de San tos, o Espe ria le -
van tou o cam pe o na to es ta du al. A par tir de 1914,
apre sen tou de sem pe nho mu i to im por tan te nos cha -
ma dos jo gos do “Atle ta Com ple to” e, na dé ca da de
20, sa grou-se cam peão vá ri as ve zes em mo da li da -
des como Bola ao Ces to, Vô lei e Polo Aquá ti co,
che gan do a en vi ar atle tas para as Olim pía das. Par -
ti ci pou tam bém com bri lhan tis mo das cor ri das de
São Sil ves tre, das qua is foi o pri me i ro ven ce dor, e
da Tra ves sia de São Pa u lo a Nado, cu jas com pe ti -
ções ter mi na vam de fron te aos seus pon tões e aos
do Clu be de Re ga tas Ti e tê, lo ca li za do na mar gem
opos ta. Nas dé ca das de 20 e 30, des ta cou-se so -
bre ma ne i ra a na ta ção fe mi ni na, es pe ci al men te com 
Blan che Pi ron net e Scil la Ve nan cio.

A ofi ci na para cons tru ção de bar cos de cor ri da,
di ri gi da pelo es pe ci a lis ta Igná cio Puc cia, já exis tia em
1917 e tam bém re a li za va tra ba lhos para me lho ria das 
de pen dên ci as so ci a is. So men te 23 anos de po is, as
atas e os Esta tu tos pas sa ram a ser es cri tos em por tu -
guês, quan do a agre mi a ção pas sou a cha mar-se
“Club Espe ria So ci e da de Ita li a na de Remo”. Mais
dois anos e, no dia 23 de fe ve re i ro, du ran te a ges tão
do Dr. João de Lo ren zo, acon te cia fes ti va men te o iní -
cio da cons tru ção das pis ci nas, com a pre sen ça de
jor na lis tas, con vi da dos e gran de nú me ro de as so ci a -
dos. A ina u gu ra ção ocor reu em 10 de de zem bro de
1933 e, gra ças a con tri bu i ções ex tras dos as so ci a -
dos, o con jun to aquá ti co ga nhou am pli a ções em
1936. O Espe ria tor na va-se, as sim, o pri me i ro clu be
do Esta do de São Pa u lo a pos su ir uma pis ci na de di -
men sões com pe ti ti vas, com tram po lins e pla ta for mas
de sal to, além de ou tra, me nor, des ti na da ao apren di -
za do.

A pri me i ra qua dra de bola ao ces to foi ina u gu ra -
da em maio de 1933, ano em que sur gi ram o par que
das cri an ças e am plo es pa ço de di ca do à cul tu ra fí si -
ca. Em 1937, quan do re ce beu o tí tu lo de “A Mais
Com ple ta Agre mi a ção Espor ti va do Bra sil”, o Espe ria
ga nhou seu cam po de atle tis mo, que veio jun tar-se a
ins ta la ções des ti na das aos se guin tes es por tes: bola

ao ces to, es gri ma, gi nás ti ca su e ca, na ta ção, pu gi lis -
mo, remo, tê nis e vo le i bol, to das sob a di re ção de téc -
ni cos es pe ci a li za dos.

Em 1938, em de cor rên cia da ins ta u ra ção do
Esta do Novo, to dos os clu bes de ori gem es tran ge i ra
de ve ri am ter seus no mes na ci o na li za dos. Assim, a
agre mi a ção pas sou a cha mar-se Clu be Espe ria So ci -
e da de de Espor tes Ge ra is. Qu a tro anos de po is, acon -
te cia nova mu dan ça de nome, pois, a 21 de se tem bro
de 1942, em con se qüên cia da en tra da do Bra sil na II
Gu er ra Mun di al, foi pro mul ga da lei, re a fir man do a
obri ga to ri e da de de na ci o na li za ção das so ci e da des
ori gi ná ri as de pa í ses do Eixo. Por isso, o nome “Asso -
ci a ção Des por ti va Flo res ta”, numa alu são às pri me i -
ras ins ta la ções, na mar gem opos ta. Mas, 23 anos de -
po is, em 1965, gra ças a um mo vi men to de fla gra do
pe los as so ci a dos e en dos sa do pelo Con se lho De li be -
ra ti vo, a en ti da de pas sou a cha mar-se Clu be Espe ria, 
nome que fora lem bra do du ran te al mo ço ofe re ci do à
crô ni ca es por ti va.

Hoje, sun tu o so em di ver sas ins ta la ções, como 
o im po nen te sa lão so ci al em már mo re, com ca pa ci -
da de para aco lher três mil pes so as, e pró di go em
áre as es pe ci a li za das, como o novo cam po de fu te -
bol, o Con jun to Só cio-Esportivo, os gi ná si os de
Bas que te, Bo cha, Po li es por ti vo e Fu te bol de Sa lão, 
e as qua dras, mu i tas qua dras des ti na das a 12 mo -
da li da des es por ti vas fe de ra das e 17 re cre a ti vas, o
Espe ria dis põe de bi bli o te ca, mu seu, ba res, res ta u -
ran tes e sa lões, onde ofe re ce fes tas, ba i les, cur sos, 
pa les tras, ex po si ções, re cre a ção in fan til, gin ca nas, 
apre sen ta ções do co ral es pe ri o ta, numa ati vi da de
so ci al e cul tu ral fe bril que se es ten de por toda a se -
ma na. Exten sas áre as ver des mar cam o vi su al do
clu be, ro de an do “es co li nhas” de di ver sas mo da li da -
des es por ti vas, re cre a ti vas e edu ca ci o na is, que
agru pam mais de qui nhen tos as so ci a dos. Entre os
95 mil me tros qua dra dos da área to tal, mi lha res de
só ci os des fru tam de 36 mil me tros qua dra dos des ti -
na dos a qua dras, la zer e es ta ci o na men to de ve í cu -
los. Os edi fí ci os ocu pam 23 mil me tros qua dra dos e
há ain da 9 mil me tros qua dra dos de cons tru ção em
an da men to, o que di men si o na a pu jan ça da que la
agre mi a ção cen te ná ria. O par que aquá ti co, que
tem o nome do emi nen te só cio João Ha ve lan ge, já
viu con cre ti zar-se uma me lho ria pre sen te nos so -
nhos do cor po as so ci a ti vo, ou seja, a co ber tu ra da
pis ci na aque ci da se mi-olímpica, ou tra obra que or -
gu lha a co mu ni da de es pe ri o ta.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se -
na dores, do min go úl ti mo, dia 8 do cor ren te, tive a hon -
ra de par ti ci par das pri me i ras fes ti vi da des que mar ca -

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  252



rão as co me mo ra ções no Clu be Espe ria. Des fi les de
atle tas no vos e ve te ra nos se gui ram-se ao des cer ra -
men to de bela pla ca de bron ze em ho me na gem aos
fun da do res e pre ce de ram a en tre ga de dis tin ti vos de
ouro a só ci os com cin qüen ta anos ou mais de clu be,
en tre eles os que ri dos ami gos Be ne dic to Ve ne zi a ni,
Pre si den te da Di re to ria, e Fran cis co Gi an noc ca ro,
Pre si den te do Con se lho De li be ra ti vo. Sen ti-me, en -
tão, como se pre sen ci as se um ca pí tu lo da no ve la
“Ter ra Nos tra”, po rém, um ca pí tu lo sem lá gri mas e
tris te za, só de ale gria. Um ca pí tu lo fes ti vo, de di ca do à 
bri lhan te fa mí lia es pe ri o ta no trans cur so do seu cen -
te ná rio.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do as Srªs. e os Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1-A, DE 1995

(SUBSTITUTIVO DA CÂMARA)

Ter ce i ro dia de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu ta dos à
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de
1995-A (nº 472-B/97, na que la Casa), ten do como 
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Espe ri dião Amin,
que al te ra os arts. 48, 57, 61, 62, 64 e 84 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.
(Re gu la men ta a ado ção de Me di das Pro vi só ri as), 
ten do

Pa re cer sob nº 878, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção
do Se na dor Antô nio Car los Va la da res.

– 2 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 13, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 13, de 1999 – Com ple men tar, de au -
to ria do Se na dor Luiz Este vão, que al te ra a Lei
Com ple men tar nº 82, de 27 de mar ço de 1995,
acres cen tan do pa rá gra fo ao art. 1º, III, para dis por

so bre o côm pu to das re ce i tas e des pe sas cor ren tes
do Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 760, de 1999, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor ad hoc: Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CAE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

– 3 –

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 156, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 156, de 1999 – Com ple men tar, de
au to ria do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que re -
gu la men ta o in ci so I, do § 1º, do art. 43 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral. (Re du ção de de si gual da des re gi o -
na is), ten do

Pa re cer sob nº 761, de 1999, da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor Fre i tas
Neto, fa vo rá vel, com as Emen das nºs 1 a 4-CAE,
que apre sen ta.

– 4 –

SUBSTITUTIVO DO SENADO

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 1999
– COMPLEMENTAR 

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu -
ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11,
de 1999-Complementar (nº 149/97-Complementar,
na Casa de ori gem), que de fi ne ser vi ço su je i to ao
Impos to so bre Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 875, de 1999, da Co mis são Di -
re to ra, ofe re cen do a re da ção do ven ci do, Re la tor:
Se na dor Car los Pa tro cí nio.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1998 (nº 449/97, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a per mis são ou tor ga da à Rá dio Vi são de Uber lân dia 
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Uber lân dia,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pare cer fa vo rá vel, sob nº 360, de 1999, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce -
li no Pe re i ra, com abs ten ção a Se na do ra He lo í sa
He le na.
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– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 1998 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 75, de 1998 (nº 540/97, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a con ces são da Rá dio Clu be de Mo co ca Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Mo co ca, Esta do de São Pa u lo,
tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 321, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le -
na.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 78, de 1998 (nº 543/97, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va 
a con ces são da So ci e da de Rá dio Clu be de Var gi -
nha Ltda. para ex plo rar ser viço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Var gi nha, Esta do 
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 362, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le -
na.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 99, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 99, de 1998 (nº 566/97, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a ou tor -
ga de fe ri da à Ra di o di fu são Assi sen se Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de São Fran cis co de Assis, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 323, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia
Fer nan des, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa
He le na.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 136, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 136, de 1999 (nº 31/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to de mo di fi ca -
ções ao Con vê nio Cons ti tu ti vo do Ban co Afri ca no
de De sen vol vi men to, que tra tam de re vi são da alo -
ca ção de ca pi tal, quó rum e es tru tu ra de vo ta ção,
apro va do por oca sião da 34ª Assem bléia Anu al de
Go ver na do res, re a li za da em Abid jan, Cos ta do
Mar fim, tendo

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 795, de 1999, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Cân di do) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 50 
mi nu tos.)

––––––––––

ATA DA 136ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 7 DE OUTUBRO DE 1999

(Pu bli ca da no DSF de 8 de ou tu bro de 1999)

RETIFICAÇÃO

À pá gi na 27119, na 1ª co lu na, na le i tu ra do Pa -
re cer nº 787, de 1999, da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos,

Onde se lê;
...so bre a Men sa gem nº 146,...

Le ia-se:
...so bre a Men sa gem nº 136,...

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

9-11-1999
Ter ça-feira

11:00 – Se nhor Jor ge Qu i ro ga, Vi ce-Presidente
 da Bo lí via

15:30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na do
 Fe de ral

18:00 – Se nhor José Sar ney Fi lho, Mi nis tro de
 Esta do do Meio Ambi ente

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  254



Ata da 157ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 10 de no vem bro de 1999

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães
Ge ral do Melo, Ade mir Andra de e Edi son Lo bão

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Anto nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur da Ta -
vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra
– Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner
– Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des –
Ernan des Amo rim – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son Ca ma ta –
Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na –
Hugo Na po leão – Iris Re zen de – Ja der Bar ba lho – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen 
– José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – José Ro ber to Arru da – José Sar ney –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in -
ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Este vão
– Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Lu zia To le do – Ma gui to Vi -
le la – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do
Ca val can ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe -
dro Si mon – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to Fre i re – Ro ber -
to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Sér gio Ma cha do –
Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 74 Srs. Se na do -
res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses -
são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu -
ar do Su plicy, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 206, de 1999 (nº 1.663/99, na ori gem), de 8
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 12, de 1999-CN, que abre ao Orça men to de Inves ti -
men to, em fa vor da em pre sa Com pa nhia Do cas do Rio
de Ja ne i ro, cré di to es pe ci al até o li mi te de um mi lhão,
cen to e ses sen ta e seis mil, du zen tos e cin qüen ta e três
re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for -
ma do na Lei nº 9.859, de 8 de no vem bro de 1999.

Nº 207, de 1999 (nº 1.664/99, na ori gem), de 8
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 15, de 1999-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e 
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di ver sos
ór gãos do Po der Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no
va lor glo bal de doze mi lhões, oi to cen tos e ses sen ta e
seis mil, du zen tos e no ven ta e seis re a is, para re for ço
de do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.860, de 8 de no -
vem bro de 1999.

Nº 208, de 1999 (nº 1.665/99, na ori gem), de 8
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 17, de 1999-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, cré -
di to su ple men tar no va lor de onze mi lhões de re a is,
para re for ço de do ta ções con sig na das no vi gen te or -
ça men to, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.861,
de 8 de no vem bro de 1999.

Nº 209, de 1999 (nº 1.666/99, na ori gem), de 8
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 18, de 1999-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e 
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té -
rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e do Mi nis té rio 
da Edu ca ção, cré di to es pe ci al no va lor glo bal de qua -
ren ta e sete mi lhões, qui nhen tos e vin te e seis mil, tre -
zen tos e onze re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san -
ci o na do e trans for ma do na Lei nº 9.862, de 8 de no -
vem bro de 1999.

Nº 210, de 1999 (nº 1.667/99, na ori gem), de 8
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 23, de 1999-CN, que abre aos Orça men tos Fis cal e 
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te, cré di to su ple men tar no va lor de 
dois mi lhões, cen to e cin qüen ta e sete mil e tre zen tos
re a is, para re for ço de do ta ções con sig na das nos vi -
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gen tes or ça men tos, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 9.863, de 8 de no vem bro de 1999.

Nº 211, de 1999 (nº 1.668/99, na ori gem), de 8 do 
cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei nº 25, 
de 1999-CN, que abre ao Orça men to de Inves ti men to
para 1999, em fa vor das com pa nhi as que men ci o na,
cré di to su ple men tar até o li mi te de vin te mi lhões, qua -
ren ta e seis mil, tre zen tos e cin qüen ta e seis re a is, para 
os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na
Lei nº 9.864, de 8 de no vem bro de 1999.

Nº 212, de 1999 (nº 1.669/99, na ori gem), de 8
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
nº 26, de 1999-CN, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os, cré di to es pe ci al no va lor de se is cen tos mil
re a is, para os fins que es pe ci fi ca, san ci o na do e trans -
for ma do na Lei nº 9.865, de 8 de no vem bro de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 691, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, seja en ca mi -

nha do ao Pre si den te do Ban co Cen tral, atra vés do Mi nis -
tro da Fa zen da, os se guin tes pe di dos de in for ma ções:

1 – Algu ma ins ti tu i ção fi nan ce i ra, na ci o nal ou es -
tran ge i ra, ma ni fes tou in te res se na aqui si ção do BBC –
Ban co Bra si le i ro Co mer ci al S/A em li qui da ção ex tra ju -
di ci al, seja da to ta li da de da ins ti tu i ção em li qui da ção,
seja de al gum de seus ati vos tan gí ve is ou in tan gí ve is,
in clu si ve do fun do do co mér cio ou “ban king”?

2 – Qual o nome da ins ti tu i ção fi nan ce i ra in te -
res sa da, na res pec ti va si tu a ção pa tri mo ni al, ca pi tal
so ci al e o nome do aci o nis ta ou aci o nis tas de ten to res
do con tro le aci o ná rio?

3 – Qu an do foi efe ti va do o pri me i ro con ta to en -
tre a ins ti tu i ção fi nan ce i ra in te res sa da e o Ban co Cen -
tral do Bra sil, in for man do o nome dos re pre sen tan tes
le ga is, pro cu ra do res ou ou tras pes so as em nome da
ins ti tu i ção in te res sa da?

4 – Qual o ór gão ou de par ta men to do Ban co
Cen tral do Bra sil, bem as sim qual au to ri da de ou fun ci -
o ná rio des ta au tar quia re ce beu o re pre sen tan te le gal, 
pro cu ra dor ou ou tra pes soa em nome da ins ti tu i ção
in te res sa da?

5 – Qual a for ma e qual o teor in te gral da pro pos -
ta apre sen ta da pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra in te res sa -
da? Enca mi nhar có pia da pro pos ta, se por es cri to e
dos do cu men tos que a acom pa nha ram.

6 – Qu a is as exi gên ci as for ma is e subs tan ci a is 
apre sen ta das pelo Ban co Cen tral do Bra sil à ins ti tu i -
ção fi nan ce i ra in te res sa da? Enca mi nhar có pia das
exi gên ci as, se por es cri to e dos do cu men tos que o
acom pa nha ram.

7 – Qual a de ci são e qual o mo ti vo téc ni co e le -
gal da de ci são do Ban co Cen tral do Bra sil em face da
pro pos ta apre sen ta da pela ins ti tu i ção fi nan ce i ra?
Enca mi nhar có pia, se por es cri to.

8 – Além da pro pos ta apre sen ta da, a ins ti tu i ção
fi nan ce i ra for mu lou al gum pe di do de con ces são es -
pe ci al, pri vi lé gio ou van ta gem de or dem ma te ri al?

9 – Qual a de ci são e qual o mo ti vo téc ni co e le -
gal da de ci são do Ban co Cen tral do Bra sil so bre esse
pe di do de con ces são?

10 – Qu a is as exi gên ci as o Ban co Cen tral do
Bra sil apre sen tou para au to ri zar ou opi nar pelo de fe ri -
men to de au to ri za ção para que ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras es tran ge i ras pu des sem ope rar no mer ca do bra si -
le i ro di re ta men te atra vés  de agên ci as ou su cur sa is
ou por in ter mé dio de sub si diá ri as, con tro la das ou co li -
ga das, nos úul ti mos 5(cin co) anos?

11 – Qu a is as exi gên ci as o Ban co Cen tral do
Bra sil apre sen tou para au to ri zar ou opi nar pelo de fe ri -
men to de au to ri za ção para que ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras es tran ge i ras pu des sem ad qui rir ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras na ci o na is, es pe ci fi can do os ca sos de aqui si -
ção das ações ou con tro le aci o ná rio, de aqui si ção de
ati vos de ter mi na dos ou aqui si ção de fun do de co mér -
cio ou “ban king”, seja di re ta men te atra vés de agên ci -
as ou su cur sa is, seja por in ter mé dio de sub si diá ri as,
con tro la das ou co li ga das, nos úl ti mos 5 (cin co) anos?

12 – Qu a is as con ces sões es pe ci a is, pri vi lé gio
ou van ta gens, ma te ri a is ou ima te ri a is, o Ban co Cen -
tral do Bra sil de fe riu ou opi nou pelo de fe ri men to para
que ins ti tu i ções fi nan ce i ras es tran ge i ras ope ras sem
no mer ca do bra si le i ro, di re ta men te atra vés de agên -
ci as ou su cur sa is, ou por in ter mé dio de sub si diá ri as,
con tro la das ou co li ga das, nos úl ti mos 5 (cin co) anos?

13 – Qu a is as con ces sões es pe ci a is, pri vi lé gi os ou
van ta gens, ma te ri a is ou ima te ri a is, o Ban co Cen tral do
Bra sil de fe riu ou opi nou pelo de fe ri men to para que ins ti -
tu i ções fi nan ce i ras es tran ge i ras ad qui ris sem ins ti tu i ções
fi nan ce i ras na ci o na is, es pe ci fi can do os ca sos de aqui si -
ção das ações ou con tro le  aci o ná rio, de aqui si ção de ati -
vos de ter mi na dos ou aqui si ção de fun do de co mér cio ou
“ban king”, seja di re ta men te atra vés de agên ci as ou su -
cur sa is, seja por in ter mé dio de sub si diá ri as, con tro la das
ou co li ga das, nos úl ti mos 5 (cin co) anos?

14 – Qu a is as con di ções de pre ço, pa tri mo ni a is,
eco nô mi cos, fi nan ce i ros e de ou tra or dem, in clu si ve
pra zos e ga ran ti as, re ge ram as ope ra ções de aqui si -
ção de ações, de ati vos e/ou fun do de co mér cio e
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“ban king” re fe ren tes aos Ban cos Ba me rin dus S. A.,
Ban de i ran tes, Real, No ro es te, Bo a vis ta, Eco nô mi co
e Excel-Econômico?

15 – Qu an tas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, le gal men -
te sob o po der de fis ca li za ção do Ban co Cen tral do
Bra sil, en con tram-se atu al men te em re gi me de Admi -
nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria, Inter ven ção e Li qui -
da ção Extra ju di ci al? Qu an tos fun ci o ná ri os do Ban co
Cen tral do Bra sil, ati vos ou apo sen ta dos, pres tam
ser vi ços nes sas ins ti tu i ções fi nan ce i ras?

16 – Em que data foi aber to pro ces so in ter no no
ban co Cen tral que le vou o Ban co Pon tu al S/A à in ter -
ven ção? Jun tar có pia des se pre ces so. Qual o pas si vo 
do Ban co Pon tu al para com o Ban co Cen tral, Ban co
do Bra sil e Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral em 15  de maio
de 1998 e na data da in ter ven ção?

Sala das ses sões, 10 de no vem bro de 1999. –
Iris Re zen de.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
na for ma do Re gi men to.

So bre a mesa pro je to de lei do Se na do que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu -
ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 619, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Mi mo so do
Sul, no Esta do de Espí ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo a cri ar a Esco la

Agro téc ni ca Fe de ral de Mi mo so do Sul, no Esta do do
Espí ri to San to.

Art. 2º A Esco la Agro téc ni ca Fe de ral de Mi mo so
do Sul man te rá cur sos de ní vel mé dio e pro fis si o na li -
zan te, a se rem de fi ni dos pelo Mi nis té rio da Edu ca ção.

Art. 3º A ins ta la ção do es ta be le ci men to de en si -
no de que tra ta esta Lei su bor di na-se à pré via con sig -
na ção, no Orça men to da União, das do ta ções ne ces -
sá ri as, as sim como à cri a ção dos car gos, fun ções e
em pre gos in dis pen sá ve is ao seu fun ci o na men to, por
ini ci a ti va ex clu si va do Pre si den te da Re pú bli ca.

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

Jus ti fi ca ção

O atra so de al gu mas re giões bra si le i ras en con -
tra-se sen si vel men te atre la do ao ba i xo ní vel edu ca ci -

o nal de seu povo. As es ta tís ti cas so bre a qua li da de
da edu ca ção es co lar pú bli ca re ve lam pro ble mas crô -
ni cos re la ti vos à re pe tên cia, à eva são e, prin ci pal -
men te, à dis tor ção exis ten te en tre ida de e sé rie. Sa -
be-se que gran de par te dos nos sos ado les cen tes ain -
da se en con tra nas sé ri es ini ci a is do en si no fun da -
men tal.

Di an te da in discu tí vel qua li da de do en si no ofe re -
ci do pe las es co las téc ni cas e agro téc ni cas fe de ra is,
en ten de mos que o Esta do ne ces si ta em pre en der es -
for ços no sen ti do de mul ti pli car o nú me ro des sas es -
co las, prin ci pal men te nas re giões me nos de sen vol vi -
das do País. So men te as sim, po de re mos, num fu tu ro
não mu i to dis tan te, ob ser var a re ver são de qua dro tão 
de so la dor.

A ini ci a ti va que ora apre sen ta mos cons ti tui sub -
sí dio ao Go ver no Fe de ral para mo ti vá-lo a se guir na di -
re ção aci ma apon ta da. Por meio dela, se rão be ne fí ci a -
dos não ape nas o Mu ni cí pio de Mi mo so do Sul, mas o
Esta do do Espí ri to San to e, com cer te za, o Bra sil.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 1999. – 
Lu zia To le do.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 85, DE 1999

Dis põe so bre a ida de mí ni ma do me -
nor para o tra ba lho. 

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so XXXIII do art. 7º da Cons ti tu i ção
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 7º ..................................................
..............................................................
XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, 

pe ri go so ou in sa lu bre aos me no res de de zo -
i to anos e de qual quer tra ba lho a me no res
de quin ze anos, sal vo na con di ção de
apren diz, a par tir de qua tor ze anos; (NR)

............................................................"
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Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

De ter mi na das nor mas ju rí di cas, por não guar -
da rem sin to nia com a re a li da de so ci al, não tra zem
qual quer con tri bu i ção para o es ta be le ci men to de um
or de na men to jus to. Leis que es tão dis tan te da ex pe -
riên cia da so ci e da de não são efi ca zes, mes mo sen do 
de es ta tu ra cons ti tu ci o nal.

Re cen te men te, por in ter mé dio da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, o Con gres so Na ci o nal
ele vou a ida de mí ni ma do me nor para o tra ba lho de
qua tor ze para de zes se is anos.

Essa mu dan ça re fle te, sem dú vi da al gu ma, a
pre o cu pa ção do Par la men to com a pro ble má ti ca da
ex plo ra ção da mão-de-obra de jo vens e cri an ças.
Infe liz men te, não levo em con si de ra ção a pre cá ria
con di ção de vida de mi lhões de fa mí li as bra si le i ras
que, como mu i to bem sa be mos, sub sis tem aba i xo da
li nha de po bre za e mi sé ria. As fa mí li as que ten tam
emer gir da po si ção de mi se rá vel para a de po bre con -
tam ape nas com a mo bi li za ção de seus com po nen -
tes, em ati vi da des pro du ti vas, para, pelo me nos po -
der se ali men tar. Essa re a li da de afi gu ra-se ex tre ma -
men te in jus ta, pois en quan to os fi lhos das clas ses
mais pri vi le gi a das ocu pam seu tem po com es tu dos e
ati vi da des com ple men ta res, as cri an ças e ado les cen -
tes po bres lan çam-se ao tra ba lho, em de tri men to até
da pró pria edu ca ção bá si ca.

Uma rá pi da aná li se das Con ven ções da OIT nos 
apon ta que a ida de mí ni ma para o tra ba lho pre co ni za -
da por aque le or ga nis mo era ini ci al men te de qua tor ze 
anos, a qual foi em se gui da au men ta da para quin ze.
As ati vi da des mais com pro me te do ras à sa ú de ou ao
de sen vol vi men to mo ral, psí qui co e so ci al me re ce ram
tra ta men to di fe ren ci a do, li mi tan do-se a ida de mí ni ma
para o tra ba lho em de zo i to anos.

Não é de ma is lem brar que a Con ven ção nº 138,
que in cor po ra a mais re cen te po si ção da OIT, tem os
se guin tes pa râ me tros:

1 – pre co ni za a ida de mí ni ma para o tra ba lho em
quin ze anos de ida de, com a obri ga ção de se ga ran tir
a es co la ri da de mí ni ma (pri me i ro grau) sem tra ba lho;

2 – ad mi te que pa í ses em de sen vol vi men to ado -
tem a ida de de qua tor ze anos para o tra ba lho e, ex -
cep ci o nal men te, a de doze, em caso de apren di za -
gem, com a con di ção de que os sig na tá ri os im ple -
men tem uma po lí ti ca de ele va ção pro gres si va da ida -
de mí ni ma;

3 – as ati vi da des que afe tem a in te gri da de fí si ca
ou psí qui ca, a pre ser va ção da mo ra li da de, ou a pró -
pria se gu ran ça do ado les cen te de vem ser de sem pe -
nha das so men te a par tir dos de zo i to anos. To le ra,

con tu do, a ida de de de zes se is anos em tais hi pó te -
ses, des de que o ado les cen te es te ja sub me ti do a cur -
sos pro fis si o na li zan tes.

Sabemos, ou tros sim, que a Cons ti tu i ção Fe de ral,
na me di da do pos sí vel, ten de a atre lar a ida de mí ni ma
para o tra ba lho à idade em que o me nor con clui o pri -
me i ro grau es co lar. Ora, no Bra sil, via de re gra, a cri an -
ça in gres sa na es co la aos sete anos de ida de, nos ter -
mos da lei vi gen te, e, aos quin ze, ge ral men te, con clui
es ses es tu dos. Como no nos so País a gran de ma i o ria
das cri an ças en cer ra sua fase es co lar após o pri me i ro
grau, a pro i bi ção im pos ta pela Lei Ma i or obri ga rá es -
ses me no res a fi car fora do mer ca do de tra ba lho, ex ce -
to se fo rem con tra ta dos na con di ção de apren diz.

Nin guém ig no ra que, no que diz res pe i to ao
apren di za do do me nor, o Se nai, o Se nac e o Se nar
não são ca pa zes de aten der à gran de pro cu ra atu al -
men te exis ten te. Con se qüen te men te, aos quin ze
anos, es ses me no res, já en tão pos su i do res de cer ti fi -
ca do de 1º grau, di fi cil men te po de rão in gres sar no
mer ca do de tra ba lho, já que a ida de mí ni ma pas sou a
ser de de zes se is anos.

Nes se con tex to, es ta mos pro pon do a al te ra ção
do tex to cons ti tu ci o nal, a fim de per mi tir o tra ba lho ao
me nor a par tir dos quin ze anos de ida de. A me di da,
es ta mos con ven ci dos, evi ta rá que ele, ao con clu ir
seus es tu dos de pri me i ro grau, seja obri ga do a fi car
no ócio ou a in gres sar no mer ca do in for mal de tra ba -
lho, sem as ga ran ti as que a le gis la ção lhe as se gu ra.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 1999. –
Car los Pa tro cí nio – Le o mar Qu in ta ni lha – Sér gio Ma -
cha do – Arlin do Por to – José Ro ber to Arru da – Ge ral -
do Cân di do – Lú cio Alcân ta ra – Bel lo Par ga – Luiz
Pen tes – Emí lia Fer nan des – Fran ce li no Pe re i ra – Pa -
u lo Sou to – Edson Lo bão – Na bor Jú ni or – Car los Be -
zer ra – José Edu ar do Du tra – Gil ber to Mes tri nho –
Luiz Este vão – Jef fer son Pé res – Ber nar do Ca bral –
Amir Lan do – Mo re i ra Men des – Iris Re zen de – Ger -
son Ca ma ta – La u ro Cam pos – Ra mez Te bet – Ca sil -
do Mal da ner – Lu zia To le to – Mo za ril do Ca val can ti –
Ro ber to Sa tur ni no – Lú dio Co e lho – Jor ge Bor nha u -
sen – Tião Vi a na. 

LEGISLAÇÃO CITADA

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur ba nos e

ru ra is, além de ou tros que vi zem à me lho ria de sua
con di ção so ci al:
....................................................................................
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XXXIII – pro i bi ção de tra ba lho no tur no, pe ri go so 
ou in sa lu bre a me no res de de zo i to e de qual quer tra -
ba lho a me no res de de zes se is anos, sal vo na con di -
ção de apren diz, a par tir de qua tor ze anos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo -
tou-se, on tem, o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re -
gi men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur -
so, no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se -
guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 418, de 1999, de
au to ria do Se na dor Ger son Ca ma ta, que in clui o Por -
to de Re gên cia, no Esta do do Espí ri to San to, na re la -
ção des cri ti va dos por tos ma rí ti mos, flu vi a is e la cus -
tres do Pla no Na ci o nal de Vi a ção; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 585, de 1999, de
au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, que al te ra dis -
po si ti vos da Lei nº 9.533, de 10 de de zem bro de 1997, 
que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a con ce der apo io fi -
nan ce i ro aos Mu ni cí pi os que ins ti tu í rem pro gra mas
de ga ran tia de ren da mí ni ma as so ci a dos a ações so -
ci o e du ca ti vas.

Ten do sido apro va das em apre ci a ção ter mi na ti -
va pe las Co mis sões de Ser vi ços de Infra-Estrutura e
de Assun tos Eco nô mi cos, res pec ti va men te, as ma té -
ri as vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se, on tem, o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 35, de 1999 (nº
4.736/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que al te ra a re da ção e re vo ga
dis po si ti vos da Lei nº 7.501, de 17 de ju nho de 1986,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY(Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
re gi men tal men te, peço a pa la vra para uma co mu ni -
ca ção bre ve, ina diá vel, no ho rá rio de vi do.

O SR.PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to em pri me i ro lu gar, Se na dor Edu ar do Su -
plicy, para fa zer a sua co mu ni ca ção na pror ro ga ção
da Hora do Expe di en te.

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Osmar Dias.

O SR OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, a mi nha so li -
ci ta ção é a mes ma.

O SR PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to em se gun do lu gar, Se na dor Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Ernan des Amo rim, por per mu ta
com o Se na dor Luiz Este vão, por vin te mi nu tos.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vi a jan do por
este Bra sil, aten den do a ape lo de em pre sá ri os do
meu Esta do, de São Pa u lo e de todo o Bra sil, no que
diz res pe i to à ques tão da fa lên cia das em pre sas, das
in dús tri as, à fal ta de re cur sos na agri cul tu ra, é que ve -
nho a este ple ná rio fa zer este pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o en tre -
guis mo do pa tri mô nio na ci o nal, ago ra tam bém fi nan -
ci a do pela pou pan ça na ci o nal, tem ca u sa do per ple xi -
da de. Te nho exa mi na do essa ques tão, e não há nada
que a jus ti fi que. Ela não pode con ti nu ar, pois não re -
sol ve o pro ble ma da ba lan ça de pa ga men to, não re -
sol ve o pro ble ma da dí vi da pú bli ca, não re sol ve ab so -
lu ta men te nada.

A glo ba li za ção é um meio e não um fim em si mes -
mo. E o Go ver no não é um cor re tor que te nha que ven -
der para ga nhar al gu ma co mis são. É pre ci so re ver com
ur gên cia a po lí ti ca de pri va ti za ção. É pre ci so uma au to -
crí ti ca. Esta mos as sis tin do a um dis tan ci a men to pe ri go -
so en tre o Go ver no e o povo. O cri me es tá-se tor nan do
al ter na ti va de so bre vi vên cia, e o des ca so das au to ri da -
des está vi ran do re gra de com por ta men to. 

Ain da há pou cos dias, no âm bi to da Con fe rên cia 
Na ci o nal dos Bis pos, de ba ten do a po bre za, o Mi nis tro 
da Fa zen da, Pe dro Ma lan, su ge riu que os in sa tis fe i -
tos com a po lí ti ca eco nô mi ca de vem aguar dar a pró xi -
ma ele i ção pre si den ci al.

Qu e ro dizer que en ten do que isso é um des res -
pe i to com os bra si le i ros. A ex pres são é in fe liz e re ve la a
ar ro gân cia que não cabe a um Mi nis tro de Esta do no
Bra sil de hoje. O Mi nis tro Pe dro Ma lan não é ab so lu to,
pode até fa lar em nome do Pre si den te e dos in ves ti do -
res in ter na ci o na is, com quem ne go ci ou a vol ta do Bra sil
à ban ca in ter na ci o nal, mas não é o Go ver no, não tem
car ta bran ca para fa lar em nome do Con gres so. 
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Nós não que re mos que o povo bra si le i ro per ma -
ne ça na po bre za; que re mos que a po bre za di mi nua já,
com opor tu ni da de de tra ba lho, com pro du ção e mu i ta
ex por ta ção. Ao con trá rio do que dá a en ten der o Mi nis -
tro, o Exe cu ti vo não tem car ta bran ca para go ver nar
como quer. E so bre isso, in clu si ve, aqui no Se na do,
es ta mos dis cu tin do pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal que re gu la men ta a ado ção de me di das pro vi só ri as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é ape -
nas esse fato que de mons tra o des ca so pe los bra si le i -
ros em al guns seg men tos do atu al Go ver no. Até a pou -
pan ça do tra ba lha dor, os re cur sos do FGTS, des ti na dos 
ao in ves ti men to do de sen vol vi men to na ci o nal, es tão
sen do des vi a dos para be ne fi ci ar em pre sas es tran ge i -
ras. Ain da há pou cos dias, o Tri bu nal de Con tas ar qui -
vou pro ces sos para apu rar ir re gu la ri da des na pri va ti za -
ção de em pre sa da te le fo nia fixa. Foi re ve la do que o
ex-Ministro das Co mu ni ca ções, Me don ça de Bar ros, e
o ex-Presidente do BNDES vi a bi li za ram con sór ci os na
pri va ti za ção da Tele Nor te Les te e in ter fe ri ram para o
Ban co do Bra sil fa vo re cer o Ban co Oppor tu nity. Fi cou
pro va do que hou ve di re ci o na men to para a ven da e tra -
ta men to di fe ren ci a do. O ex-Ministro e os
ex-Presidentes do BNDES fo ram ino cen ta dos pelo Tri -
bu nal de Con tas na que le pro ces so por que o Ban co
Oppor tu nity não che gou a ga nhar li ci ta ção. 

Então, o Tri bu nal en ten deu que os acu sa dos
não di re ci o na ram a ven da, por que ela não foi re a li za -
da. A em pre sa, à qual hou ve o di re ci o na men to, não
foi be ne fi ci a da com o tra ta men to di fe ren ci a do que re -
ce beu, mas, em caso re cen te, da em pre sa de ener gia 
de São Pa u lo, hou ve di re ci o na men to, e a em pre sa foi
be ne fi ci a da. Bas tou a no tí cia do ar qui va men to da -
que le pro ces so e, no mes mo dia, o BNDES vol tou a
exor bi tar as suas atri bu i ções, de ci din do fi nan ci ar a
em pre sa es tran ge i ra AES na li ci ta ção da Com pa nhia
de Ge ra ção de Ener gia Elé tri ca Ti e tê. 

Essa decisão pre ju di cou ou tras em pre sas bra si -
le i ras. O BNDES nega que te nha be ne fi ci a do a em pre -
sa es tran ge i ra, mas o Pre si den te da AES afir ma que o
BNDES vi a bi li zou a com pra da Ener gia Elé tri ca Ti e tê.
Ele tam bém diz que o BNDES foi con sul ta do so bre esse 
fi nan ci a men to dez dias an tes; ao con trá rio do que di -
zem os re pre sen tan tes do Ban co. So bre essa ques tão
re que ri in for ma ção para es cla re cer se hou ve di vul ga -
ção a res pe i to da de ci são de fi nan ci ar em pre sas es tran -
ge i ras, ou se foi uma de ci são di ri gi da à AES.

Mas Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to – ao qual é di ri -
gi da a pou pan ça do tra ba lha dor bra si le i ro para fi nan -
ci ar in ves ti men to de em pre sas de ca pi tal na ci o nal –
está des vi an do seus re cur sos para com pra de es ta ta -
is por em pre sas es tran ge i ras. Esse fi nan ci a men to

não cria em pre gos, não gera ri que zas, não au men ta o 
par que pro du ti vo do País, não de sen vol ve o País, ao
con trá rio, des car tou uma em pre sa na ci o nal cu jos lu -
cros se ri am apli ca dos aqui, em be ne fí cio de em pre sa
es tran ge i ra cujo só cio re ce be di vi den dos no ex te ri or,
tudo com ju ros sub si di a dos.

Com o di nhe i ro do tra ba lha dor o Bra sil fi nan cia
em pre sa es tran ge i ra para com prar o pa tri mô nio na ci -
o nal. Ela se ins ta la no Bra sil, apli ca seus pró pri os re -
cur sos no mer ca do fi nan ce i ro, onde o Go ver no paga
ju ros ex tor si vos, sa ca dos do im pos to co bra do do tra -
ba lha dor. Isto é o que es ta mos ven do: o Go ver no em -
pres ta a 5% ao ano aos es tran ge i ros e paga 19% pelo 
mes mo di nhe i ro.

No caso que o Go ver na dor Ita mar con tes ta na
em pre sa elé tri ca de Mi nas Ge ra is, que per deu o co -
man do em fa vor de em pre sa es tran ge i ra mi no ri tá ria,
o em prés ti mo do BNDES foi de 3% ao ano e a em pre -
sa es tran ge i ra ad qui riu o po der de veto sem en trar
com um cen ta vo.

Ima gi nem Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
em pre sas ame ri ca nas vão ao BNDES to mam di nhe i ro
com ju ros de 3%, com pram uma em pre sa na ci o nal, sem
pa gar um cen ta vo de en tra da, ape nas com o di nhe i ro do
BNDES, que é o di nhe i ro do tra ba lha dor, e pa gam ju ros
de 3% ao ano, en quan to que qual quer mor tal bra si le i ro,
se for ao BNDES, nem na por ta é aten di do.

Mas o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Alci des Tá -
pi as, diz que o BNDES em pres ta di nhe i ro para em -
pre sas estran ge i ras com pra rem nos so pa tri mô nio por -
que os em pre sá ri os na ci o na is não apre sen tam bons
pro je tos. Essas são pa la vras do Mi nis tro Alci des Tá pi -
as, pu bli ca das na im pren sa: ”Os em pre sá ri os na ci o na -
is não apre sen tam bons pro je tos. Por isso, o BNDES
fi nan cia em pre sas es tran ge i ras para com pra rem o pa -
tri mô nio na ci o nal”. Pa tri mô nio cons tru í do com os im -
pos tos que os em pre en di men tos des ses em pre sá ri os
ge ra ram – es ses em pre sá ri os que não apre sen tam
bons pro je tos no en ten di men to do Mi nis tro.

Então, é o caso de per gun tar mos o que o Mi nis -
té rio está fa zen do para mo di fi car esse qua dro, o que
está fa zen do para dis po ni bi li zar bons pro je tos para os 
em pre sá ri os na ci o na is. Di nhe i ro para em pre sa es -
tran ge i ra é fá cil, mas em pre sas bra si le i ras só en con -
tram bu ro cra cia e di fi cul da des. Be ne fi ci ar em pre sas
es tran ge i ras não é pro mo ver o de sen vol vi men to na ci -
o nal. Pode pro mo ver a glo ba li za ção do Bra sil, mas
não o de sen vol vi men to na ci o nal. E pro mo ver o de -
sen vol vi men to tam bém com pre en de ori en tar pro je tos 
eco nô mi cos, iden ti fi car as opor tu ni da des de in ves ti -
men tos, ofe re cer pa râ me tros, de fi nir per fis, mer ca dos 
no ex te ri or, e pro mo ver a ex por ta ção. 
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O Mi nis tro Alci des Tá pi as, em bo ra te nha vin do
da área fi nan ce i ra, ago ra não é ge ren te de ban co,
que ana li sa a vi a bi li da de de um pro je to. No lu gar em
que S. Exª está, S. Exª é quem tem que di zer que pro -
je to é viá vel. S. Exª é quem tem que di zer qual é o pro -
je to que os em pre sá ri os bra si le i ros de vem so li ci tar fi -
nan ci a men to. A fun ção do BNDES é pro mo ver o de -
sen vol vi men to naci o nal, não o de sen vol vi men to do ca -
pi tal in ter na ci o nal. O Bra sil não é o ca pi tal in ter na ci o nal.
E os Mi nis tros da Fa zen da e do De sen vol vi men to não
são em pre ga dos do ca pi tal in ter na ci o nal, mas em pre -
ga dos do Bra sil. Isso tem que fi car cla ro. Pre ci sam mos -
trar essa cons ciên cia, res pe i tar o povo, aca tar a Na ção
e ter pre sen te a idéia de Pá tria, Na ção, bra si le i ros, Bra -
sil. Estes são os ide a is que de vem do mi nar o pen sa -
men to das au to ri da des pú bli cas: res pe i tar o so fri men to
do povo bra si le i ro, o es for ço de seus em pre en de do res
e não tri pu di ar em cima da mi sé ria. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so
mu dar não só as prá ti cas dos Con gres sis tas, como
quer o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, mas
tam bém a ati tu de de al guns de seus Mi nis tros, prin ci pal -
men te em re la ção ao Bra sil e aos bra si le i ros. Nós, os
bra si le i ros, é quem so mos a fi na li da de do Go ver no. E o
Go ver no não é um ser vi çal do ca pi tal in ter na ci o nal. 

O Mi nis tro da Fa zen da do Bra sil não pode ser
um ge ren te da ban ca Inter na ci o nal. O ca pi tal é um
ins tru men to, não é uma fi na li da de. É pre ci so ter cons -
ciên cia dis so, ter a vi são do es ta dis ta, sair da sub mis -
são ao mer ca do. 

Por que o Mi nis tro da Fa zen da não dis se, an tes
da ele i ção, que a po bre za só iria di mi nu ir no ano
2015? Ago ra, vem, com ar ro gân cia, di zer que quem
não está sa tis fe i to tem que aguar dar a pró xi ma ele i -
ção. Por que o Mi nis tro Ma lan não dis se isso em
1998, an tes da ele i ção pre si den ci al? Se ti ves se fa la -
do, não es ta ría mos nes se so fri men to, ven do os des -
man dos que aí es tão. 

Por que não mos tra fir me za, al ti vez, au to ri da de
com o mer ca do, com a ban ca Inter na ci o nal e com os
po de ro sos? 

Aí é pre ci so co ra gem. Fa lar gros so com a mi sé -
ria é co var dia. O povo so fri do do Bra sil me re ce nos so
res pe i to, nos sa aten ção, nos sa de di ca ção, me re ce
es pe ran ça. São pes so as, não da dos es ta tís ti cos de
pro je to, ou tese.

A au to ri da de pú bli ca não pode per der essa di -
men são. O ho mem pú bli co é um em pre ga do do povo
e não um ca pa taz do ca pi tal in ter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa
ques tão da pri va ti za ção tem que ser re vis ta. Fal ta
com pra dor com real ou dó lar.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor
Ernan des Amo rim, faço este apar te ape nas para dis -
cor dar na par te em que se re fe re ao Mi nis tro Pe dro
Ma lan. V. Exª é injusto com o Mi nis tro Pe dro Ma lan. Se
há um ho mem pú bli co do ta do de co ra gem para fa zer as 
co i sas que, em be ne fí cio do País, pre ci sam ser fe i tas,
este é o Mi nis tro Pe dro Ma lan, e com re le van tís si mos
ser vi ços pres ta dos a este País. Antes de ser Mi nis tro da 
Fa zen da, como se re cor da V. Exª, ele foi Pre si den te do
Ban co Cen tral e o gran de ne go ci a dor da dí vi da bra si le i -
ra. No ex te ri or era o re pre sen tan te bra si le i ro lu tan do
para re sol ver o pro ble ma que pa re cia in so lú vel no pas -
sa do. Como Mi nis tro da Fa zen da é exa ta men te quem
man tém a sa ú de do real em or dem. Não fos se a pre -
sen ça fir me e com pe ten te do Mi nis tro Ma lan, tal vez es ti -
vés se mos numa si tu a ção crí ti ca em ma té ria de eco no -
mia. Por tan to, não pos so de i xar de apar te ar V. Exª, nes -
te mo men to, para de fen der uma au to ri da de bra si le i ra
que me re ce elo gi os e re co nhe ci men to por tudo quan -
to tem fe i to em be ne fí cio des ta Na ção.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Incor po ro as pa la vras de V. Exª ao nos so pro nun ci a -
men to. Mas tal vez o Mi nis tro Ma lan no ex te ri or, na
fun ção que ocu pa va, re pre sen tas se bem o Bra sil.
Mas, na área eco nô mi ca, di ri gin do essa fa lên cia da
eco no mia, do em pre sa ri a do na ci o nal, do povo bra si -
le i ro e ex pres san do-se, da ma ne i ra como o fez ao
afir mar que quem es ti ver in sa tis fe i to que es pe re a
pró xi ma ele i ção, não de mons tra ser um es ta dis ta, um
ho mem que quer ver o bem do povo bra si le i ro. Tal vez
como re pre sen tan te do ca pi tal in ter na ci o nal, ele es te ja 
exer cen do a sua fun ção na ple ni tu de, sa tis fa zen do a
uma fac ção ou uma ala. Mas eu, como le i go em eco no -
mia, não vejo isso. O que vejo, Se na dor Edi son Lo bão, 
é o so frimento do em pre sa ri a do na ci o nal, a fa lên cia
da agri cul tu ra, a per se gui ção à Re gião Nor te, a bus ca 
de ca pi tal em tro ca da so be ra nia da Ama zô nia, por
es sas pes so as que co man dam a área eco nô mi ca.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per doe-me,
mas V. Exª está sen do de novo in jus to. Ele não é re pre -
sen tan te do ca pi tal in ter na ci o nal. Ele é re pre sen tan te do 
ca pi tal bra si le i ro. Ele é Mi nis tro da Fa zen da do Bra sil,
que nada tem a ver com o ca pi tal in ter na ci o nal.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Ain -
da dis cor do de V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª, ao di -
zer que o Mi nis tro da Fa zen da re pre sen ta o ca pi tal in -
ter na ci o nal, está ape que nan do o seu dis cur so. E não
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é o que eu de se jo. De se jo que V. Exª te nha re per cus -
são no seu pro nun ci a men to e não que seja ele anu la -
do por uma in jus ti ça des se por te.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – No -
bre Se na dor, o meu dis cur so não será di mi nu í do, por -
que es tou ape nas fa zen do eco às vo zes que ouço nas
ruas, pro tes tan do con tra a que bra de i ra das em pre sas,
a fa lên cia ge ral. O Mi nis tro Ma lan pega di nhe i ro do tra -
ba lha dor e o em pres ta a uma em pre sa es tran ge i ra para 
com prar uma com pa nhia elé tri ca de Mi nas Ge ra is com
ju ros de 3%, en quan to em pre sas na ci o na is es tão que -
bran do e o Go ver no toma di nhe i ro a 19%. Ou ele é in -
com pe ten te ou eu sou le i go a pon to de não en ten der
que exis te erro nes sa área eco nô mi ca. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª não
exa mi nou os em prés ti mos fe i tos pelo BNDES, por que 
mais de 90% dos em prés ti mos do BNDES vão para
ca pi tal na ci o nal, para em pre sá ri os bra si le i ros. Ago ra,
quan do ele em pres ta, ain da que a em pre sas de fora,
elas es tão si tu a das no Bra sil, não está em pres tan do
di nhe i ro no Uru guai, na Argen ti na ou na Ho lan da,
está em pres tan do di nhe i ro no Bra sil, di nhe i ro que
está sen do in ves ti do no Bra sil e de acor do com as re -
gras. Não há nada que es te ja sen do fe i to fora da lei.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor,
após o diá lo go de V. Exª com o Se na dor Edi son Lo bão,
peço que me con ce da um apar te, por ob sé quio.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Pois 
não, Se na do ra. Diá lo go que é de mo crá ti co.

Se na dor Edi son Lo bão, não im por ta, a meu ver,
qual é o Ban co onde foi em pres ta do o di nhe i ro. O que im -
por ta é que o be ne fi ci a do é uma em pre sa in ter na ci o nal. 

Qu an do me re fi ro ao BNDES, no bres Se na do -
res e Se na do ras, falo do quan to ele é au sen te na Re -
gião Nor te, não es cu tan do as nos sas re i vin di ca ções.
O BNDES não tem in ves ti do um cen ta vo em meu
Esta do e ain da joga di nhe i ro em qual quer pri va ti za -
ção de em pre sas que já es tão fun ci o nan do e que já
es tão dan do lu cro. Então, o BNDES tem pego di nhe i -
ro do tra ba lha dor e in ves ti do nes sas em pre sas es -
tran ge i ras sem ge rar em pre go. E quan do o em pre go
é ge ra do, é tra zi do mão-de-obra de fora. 

Tudo está sen do fe i to den tro da lei, mas de uma lei
que pre ci sa ser cor ri gi da nes ta Casa. É por isso que de -
ve mos abrir esse de ba te, esse diá lo go, para que pos sa -
mos mu dar essa lei que dá gua ri da a esse tipo de em -
prés ti mo. É pre ci so que te nha mos aqui no Se na do um
dis po si ti vo pelo qual se crie uma le gis la ção im pe din do
que o BNDES faça in ves ti men tos nes sas pri va ti za ções. 

O que es ta mos ven do é que, na ven da do se tor
elé tri co, o mais rico do País, não há mais com pra dor
e, quan do que rem ven der, é pre ci so to mar em prés ti -

mo do pró prio povo tra ba lha dor, do pró prio Go ver no,
para en tre gar aos em pre sá ri os es tran ge i ros. Isso é
imo ral, uma fal ta de res pe i to e uma fal ta de con si de -
ra ção, o que tem acon te ci do tam bém em re la ção ao
povo do meu Esta do. 

Pois não, no bre Se na do ra He lo i sa He le na, con -
ce do o apar te a V. Exª.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na dor 
Ernan des Amo rim, não tive opor tu ni da de de es cu tar o 
pro nun ci a men to de V. Exª des de o iní cio, mas que ro
com par ti lhar com V. Exª as pre o cu pa ções que traz em 
re la ção ao pro ces so de pri va ti za ção. Não te nho dú vi -
da de que, se es ti vés se mos em um país onde o Con -
gres so Na ci o nal ti ves se ao me nos a in de pen dên cia
que as suas sim pló ri as obri ga ções cons ti tu ci o na is o
obri gam a ter, com cer te za, o pro ces so de pri va ti za -
ção não te ria acon te ci do do je i to que acon te ceu e não 
ha ve ria a im pu ni da de di an te de ati tu des ir res pon sá -
ve is, fra cas sa das, de ma gó gi cas e in sen sí ve is di an te
do pa tri mô nio pú bli co. Por tan to, sa ú do o pro nun ci a -
men to de V. Exª e te nho tam bém a obri ga ção de di zer
que com par ti lho da po si ção de que não ape nas a
equi pe eco nô mi ca, mas a con du ção po lí ti ca do Go -
ver no Fe de ral é de sub ser viên cia ao ca pi tal es pe cu la -
ti vo in ter na ci o nal, ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal,
cum prin do exa ta men te, na fa mo sa sín dro me da sen -
za la branca e man sa, tudo o que o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal es ta be le ce; tudo, igual zi nho a to dos os
pac tos de ajus tes fis ca is que fo ram fe i tos com de ze nas 
de pa í ses do mun do, des mon tan do es tru tu ras de pa tri -
mô nio in te i ras, des tru in do na ções in te i ras. Do mes mo
je i to que já fi ze ram em vá ri os ou tros pa í ses es tão fa -
zen do aqui no nos so País tam bém. La men ta mos mu i -
to, mas, quem sabe, um dia, con si ga mos mo di fi car
essa op ção de mo de lo eco nô mi co que leva à fome, à
mi sé ria, ao so fri men to, ao de sem pre go e à des tru i ção
com ple ta des ta na ção. Espe ro que os fi lhos do Bra sil,
um dia, pos sam re pe tir aque la ve lha fra se do Hino Na -
ci o nal: “um fi lho teu não foge à luta”, para lu tar pela pá -
tria, pá tria mi nha, pá tria nos sa.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Incor po ro o apar te de V. Exª ao meu pro nun ci a men to,
até por que é esse o meu pen sa men to. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Infor mo
a V. Exª que o seu tem po está es go ta do, Se na dor
Erna des Amo rim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Já
vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Como eu es ta va di zen do, o Mi nis tro Alci des Tá -
pi as che ga a pú bli co e diz que os em pre sá ri os bra si le i -
ros são in com pe ten tes, não têm pro je to. Po rém, da no -
i te para o dia, o BNDES pre pa ra um pro je to e fi nan cia
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uma pri va ti za ção de em pre sa es tran ge i ra. Per gun to:
será que se hou ves se em pre sá ri os bra si le i ros com di -
nhe i ro na mão, não par ti ci pa ri am des sa li ci ta ção?

Sr. Pre si den te, se não há in te res se em com prar –
e não há dis pu ta de com pra dor em uma li ci ta ção –, não
é pre ci so ven der de gra ça ou pa gar para al guém fi car
com a em pre sa. Por que pri va ti zar o se tor elé tri co, que
dá lu cro, se não há com pra dor e nem ca pi tal para com -
prá-lo? Hoje o mer ca do pode não que rer. Então, es pe -
ra! Qu an do for atra ti vo, ven de. Não há ne nhu ma lei que
obri gue a ven der. Me lhor pro cu rar quem sa i ba ven der,
quem sa i ba ofe re cer e tor nar o in ves ti men to atra ti vo; ou
es pe rar que haja com pra dor e usar o di nhe i ro na ci o nal
para o de sen vol vi men to na ci o nal, para no vos em pre en -
di men tos, ge ran do, as sim, no vos em pre gos.

Por isso, Sr. Pre si den te, es ta mos hoje fa zen do
este ape lo ao pró prio Con gres so. Como bem dis se o
Se na dor Lo bão, exis tem leis que am pa ram es ses ti -
pos de ne go ci a tas com o di nhe i ro do tra ba lha dor. É
ne ces sá rio que esta Casa, com os seus gran des Se -
na do res – quem sou eu para en ten der de eco no mia,
de leis! –, mo di fi que essa lei para ini bir a ga nân cia em 
cima do di nhe i ro do tra ba lha dor, do di nhe i ro que de -
ve ria de sen vol ver o País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS) 

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra, pela or dem, à emi nen te Se na do ra Emi lia
Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS. 
Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a
V. Exª que me ins cre va re gi men tal men te para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na do -
ra Emi lia Fer nan des, V. Exª fica ins cri ta para fa lar em
3º lu gar.

O Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presiden– 
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ge ral do Melo, por
per mu ta com o Se na dor Ma gui to Vi le la.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sin to-me no de ver
de vir à tri bu na para dar co nhe ci men to a esta Casa do 
pro je to que apre sen tei an te on tem, lido na ses são de
on tem, que tem a ver com a pos sí vel pri va ti za ção das
em pre sas que ex plo ram no Bra sil o ser vi ço de abas -
te ci men to de água, es go to e sa ne a men to.

Em pri me i ro lu gar, pen so que se ria mi nha obri ga -
ção ex pli car uma apa ren te con tra di ção. Te nho sido fa -
vo rá vel, des de o co me ço do meu man da to, à tese ge ral
de que é ne ces sá rio pri va ti zar as ati vi da des do Go ver -
no, di mi nu ir o seu ta ma nho, dar ma i or efi ciên cia a mu i -
tas das ins ti tu i ções que re a li zam ati vi da des que po de ri -
am se tor nar ati vi da des pri va das. Te nho dado o meu
apo io, con ven ci do que fui, no sen ti do de que esse mo -
de lo, den tro da re a li da de, era im por tan te para o Bra sil. 

Vim hoje para di zer que, em re la ção às em pre -
sas de água e sa ne a men to, sou to tal men te con trá rio
à sua pri va ti za ção. Não é por ne nhu ma ra zão me nor;
não me ins pi ra ne nhum mo ti vo lo cal, ne nhu ma pre o -
cu pa ção em re la ção ao que pos sa ocor rer no meu
Esta do, ne nhum tipo de sus pe i ta com re la ção a quem 
quer que seja. Tra ta-se de uma con vic ção ob je ti va.
Na re a li da de, uma das ra zões...

Vou ce der a tri bu na ao Se na dor Ney Su as su na
para que a Casa pos sa me ou vir.

Na re a li da de, uma das ra zões que têm sido in di -
ca das e que me con ven ce ram a apo i ar os pro je tos de
pri va ti za ção é a pos si bi li da de bas tan te con cre ta de
que as em pre sas pri va ti za das ga nhem efi ciên cia e
que a com pe ti ção no mer ca do seja um ele men to in -
du tor des se ga nho de efi ciên cia. 

Essa tese, en tre tan to, não se apli ca às em pre -
sas dis tri bu i do ras de água e de di ca das ao es go ta -
men to sa ni tá rio. Ve ja-se, por exem plo, o caso das
em pre sas de te le fo nia. Uma em pre sa de te le fo nia
que ga nha a li ci ta ção para ex plo rar uma de ter mi na da
área sabe que uma em pre sa es pe lho sur gi rá para
com pe tir com ela. Como será pos sí vel fa zer uma em -
pre sa es pe lho para com pe tir com a em pre sa de água
e es go to? Como fa re mos? Dis tri bu i re mos dois sis te -
mas de en ca na men to em cada rua, para que o usuá -
rio pos sa ve ri fi car quem está ven den do água mais ba -
ra to, quem está fa zen do o seu es go ta men to sa ni tá rio
mais ba ra to. Na re a li da de, va mos subs ti tu ir o mo no -
pó lio do Esta do por um pri va do. A di fe ren ça, aqui, é
que o Esta do pode er rar, pode ser ob je to de crí ti ca, de 
cen su ra; mas, por de fi ni ção, a pri o ri da de do Esta do é
o bem-estar co mum; e, por de fi ni ção, a pri o ri da de da
em pre sa pri va da, que não é er ra da, a pri o ri da de cor -
re ta da em pre sa pri va da é ma xi mi zar o lu cro. 

O li mi te da ele va ção de ta ri fa de água e es go to
será, por tan to, aque le pa ta mar a par tir do qual, se a
ta ri fa su bir, o con su mo cai; e aí se com pro me te o lu -
cro da em pre sa dis tri bu i do ra. 

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Peço a
V. Exª para me dar a chan ce de ex pli car a tese. Em
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se gui da, com mu i ta hon ra, ou vi rei o apar te de V. Exª,
que cer ta men te irá nos aju dar.

Em pri me i ro lu gar, eu quis fi xar com cla re za que
a mi nha po si ção é con trá ria à pri va ti za ção das em pre -
sas de água e es go to, até por que a so ci e da de que
ser ve de pa ra dig ma para o Bra sil na cons tru ção, di ga -
mos as sim, do ca pi ta lis mo bra si le i ro é a so ci e da de
nor te-americana, onde não há, que eu sa i ba, nem se
co gi ta de que haja ne nhu ma em pre sa de água e es -
go to pri va da.

Mas ape sar de sa ber que esse é um tema can -
den te e ape sar de ter uma po si ção con trá ria à pri va ti -
za ção, sei que mi nha po si ção não vai im pe dir que a
pri va ti za ção se faça.

Por essa ra zão, apre sen tei ao Se na do Fe de ral
um pro je to, lido on tem, por in ter mé dio do qual pro po -
nho que uma de ci são do Con gres so Na ci o nal in ter fi ra
nes se pro ces so para es ta be le cer de ter mi na dos li mi tes.

O pro je to pro cu ra tra tar de duas ques tões fun -
da men ta is. A pri me i ra: que não se re ti re do usuá rio de 
ba i xa ren da es ses ser vi ços; não se re ti re o seu di re i to
atu al de re ce ber água tra ta da e de ter o ser vi ço de es -
go ta men to sa ni tá rio pa gan do uma ta ri fa so ci al. Essa
ta ri fa exis te hoje, quan do o ser vi ço é pres ta do pelo
Po der Pú bli co. 

Não ha ve rá ra zão, se o Con gres so por lei não
de ter mi nar, para que ne nhum em pre sá rio pri va do,
que, como eu dis se, virá para cá com o pro pó si to mu i -
to no bre, mu i to cor re to, de ga nhar di nhe i ro, se sin ta
na obri ga ção de ser ge ne ro so com as ca ma das mais
hu mil des da po pu la ção. Por isso, o pro je to, em sua pri -
me i ra par te, tra ta de ga ran tir a quem hoje está usu fru in -
do da ta ri fa social, re ce ben do ser vi ços me di an te o pa -
ga men to de uma ta ri fa ace i tá vel, a ma nu ten ção des -
se ser vi ço mes mo com a pri va ti za ção das em pre sas.

O se gun do pon to com o qual o pro je to se pre o -
cu pa diz res pe i to à for ma como a pri va ti za ção deve
ser fe i ta.

Espe ro que o Se na do Fe de ral não pen se que a
pro po si ção que faço te nha re la ção com as crí ti cas
que se fi ze ram, umas jus tas e ou tras não, à for ma
como fo ram uti li za dos os re cur sos da pri va ti za ção
das em pre sas dis tri bu i do ras de ener gia elé tri ca.
Nada tem a ver uma co i sa com a ou tra. Mas tem a ver
com o se guin te: não há um úni co Esta do no Bra sil,
Se na do ra He lo i sa He le na, não há um Mu ni cí pio no
Bra sil, Se na dor Ney Su as su na, que pos sa di zer que
já ofe re ce a to dos os seus ha bi tan tes os ser vi ços de
abas te ci men to de água e de es go ta men to sa ni tá rio.
Há, por tan to, ne ces si da de de se rem re a li za dos in ves -
ti men tos im por tan tes para que, um dia, to dos os nos -
sos com pa tri o tas te nham um bem es sen ci al à vida,
como é a água tra ta da, de qua li da de, que, ao in vés de 

com pro me ter, pro te ja a sa ú de dos bra si le i ros. Quer
di zer que há ne ces si da de de se mo bi li za rem re cur sos 
para se re a li za rem es ses in ves ti men tos.

Hoje mes mo, um jor nal da mi nha ci da de, dan do
no tí cia de que o Go ver na dor do Rio Gran de do Nor te
se re u niu com vereado res da Ca pi tal para de fen der a 
pri va ti za ção da em pre sa lo cal, in for ma o se guin te:
“Já o Go ver na dor Ga ri bal di Fi lho res sal tou a im por -
tân cia da pri va ti za ção, na me di da em que, se gun do
ele, vai as se gu rar no vos in ves ti men tos em sa ne a -
men to no Esta do”. Em ou tras pa la vras, o Go ver na -
dor diz o que es tou di zen do: há neces si da de de se -
rem ob ti dos re cur sos para apli ca ção em pro gra mas
de sa ne a men to no meu Esta do e, de res to, em to dos
os Esta dos do País.

Estou pro pon do, com re la ção a isso, que não se
per mi ta a ven da dos ati vos nem a ven da de ações ou
quo tas que os re presen tem; e, se se de se ja pri va ti zar
uma em pre sa de sa ne a men to, que isso seja fe i to me di -
an te um au men to de ca pi tal. O in ves ti dor in te res sa do
em ob ter o con tro le aci o ná rio que apli que o seu di nhe i ro 
na com pra ape nas das ações no vas, que de vem ser de
tal vo lu me que su pe rem o mon tan te das ações atu a is,
para que quem as subs cre va ad qui ra, no mes mo mo -
men to, o con tro le aci o ná rio da em pre sa.

O que muda e em que isso aju da a re sol ver o
pro ble ma que pre o cu pa o Go ver na dor do meu Esta -
do? Se fi zer mos di fe ren te, os re cur sos que en tra rem
de al gum gru po in ter na ci o nal in te res sa do em in ves tir
em sa ne a men to no Bra sil se rão, ini ci al men te, uti li za -
dos no pa ga men to do de sin ves ti men to do Go ver no.
O Go ver no está den tro da em pre sa, o di nhe i ro que
che ga é en tre gue ao Go ver no para o Go ver no sair. O
Go ver no sai e leva es ses re cur sos, que po de rão ser
ma ra vi lho sa men te apli ca dos – não é dis so que co gi ta
o pro je to –, mas es ses re cur sos, que são de al guém
in te res sa do em in ves tir em pro gra ma de sa ne a men to
no Bra sil, en tram por uma por ta e saem pela ou tra,
para te rem um des ti no di fe ren te do que te ri am se fos -
sem apli ca dos em sa ne a men to.

Se, en tre tan to, ao in vés dis so, a em pre sa atu al
au men tar o seu ca pi tal e o in ves ti dor es tran ge i ro,
para ad qui rir o con tro le, ti ver que in ves tir mais do que
a quan tia que re pre sen ta o ca pi tal de hoje, esse di -
nhe i ro, sen do apli ca do na com pra de ações, fi ca rá na
em pre sa cujo con tro le foi trans fe ri do. Essa é uma en -
tra da lí qui da de re cur sos não one ro sos. Se os re cur -
sos fo rem de in ves ti do res bra si le i ros, não au men tam
a dí vi da ex ter na; se fo rem de in ves ti do res es tran ge i -
ros, não au men tam a dí vi da in ter na. Não há re em bol -
so des ses re cur sos.
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Por ou tro lado, po der-se-ia di zer que o pa tri mô nio
pú bli co se ria de gra da do pelo fato de que, man ten do as
ações, o Go ver no pas sa ria a ter ações que já não são
de con tro le. Por tan to, o va lor uni tá rio des sas ações po -
de ria ser di mi nu í do. A res pos ta a isso é no sen ti do exa -
ta men te opos to, por que qual va lor te ri am hoje, no mer -
ca do, ações que os Go ver nos de Esta do ou Pre fe i tu ras
te nham de em pre sas de água e es go to? Fora do va lor
teó ri co e do va lor con tá bil, não me cons ta que o mer ca -
do bra si le i ro dê si na is de an si e da de para a com pra des -
se tipo de ações, di fe ren te men te do que ocor re rá se os
Go ver nos es ta du a is ou as Pre fe i tu ras pas sa rem a ser
pro pri e tá ri os de ações de em pre sas que, es tan do nas
mãos de ad mi nis tra do res com pe ten tes, de ve rão me -
lho rar o seu per fil, e as suas ações de ve rão pas sar a ter
mu i to ma i or cre di bi li da de no mer ca do.

Por essa ra zão, ao in vés de com pro me ter o pa -
tri mô nio pú bli co, essa pro pos ta que faço o va lo ri za.
Há, no fi nal do pro je to, uma dis po si ção que gos ta ria
que ti ves se tam bém a aten ção da Casa. É uma dis po -
si ção ca u te lar. Nem di rei que é uma dis po si ção mo ra li -
za do ra, por que im pli ca ria fa zer apre ci a ção de na tu re za
mo ral, o que não que ro fa zer. A dis po si ção é a se guin te: 
as ações que per manece rem em po der do Estado,
seja ele Go ver no es ta du al, seja ele Pre fe i tu ra mu ni ci -
pal, não po de rão ser ven di das se não três anos após a
trans fe rên cia do con tro le e des de que a ven da não
acon te ça dez me ses an tes ou seis me ses de po is de al -
gu ma ele i ção, para que os ad mi nis tra do res atu a is fi -
quem li vres de to das as in cô mo das sus pe i tas, que exis -
tem por aí, de que es ses re cur sos pos sam ser uti li za dos 
para fi nan ci ar gas tos ele i to ra is. A lei ofe re ce, por tan to,
ao ad mi nis tra dor de hoje, um dis po si ti vo que o pro te ge
e que evi ta esse tipo de acu sa ção de toda for ma. 

Fi nal men te, o pro je to veda a par ti ci pa ção de ins -
ti tu i ções fe de ra is, se jam elas fi nan ce i ras ou não, bem
como a pres ta ção de as sis tên cia e apo io téc ni co, fi -
nan ce i ro ou de qual quer ou tra na tu re za, di re to ou in di -
re to, a pro gra mas ou pro je tos de pri va ti za ção de en ti -
da des pres ta do ras de ser vi ço de abas te ci men to de
água e de es go ta men to sa ni tá rio que não obe de çam a
dis po si ções des ta lei, sob pena de res pon sa bi li da de.

Em sín te se, Srªs e Srs. Se na do res, já que não
pos so im pe dir a pri va ti za ção, pro po nho que, pri va ti -
za das ou não, se as se gu re ao usuá rio de ba i xa ren da
de hoje a con ti nu i da de dos ser vi ços pela ta ri fa so ci al
que paga até hoje. Se gun do, que não se per mi ta a
ven da das em pre sas, mas que se au to ri ze a trans fe -
rên cia de con tro le aci o ná rio me di an te subs cri ção de
au men tos de ca pi tal.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Ge ral do Melo, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN) – Con ce -
do um apar te ao Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Ilus tre Se -
na dor Ge ral do Melo, an tes de mais nada, mi nhas
des cul pas por es tar aten den do a uma cha ma da te le -
fô ni ca e ter per tur ba do um pou co a or dem, mas era o
Pre si den te da Casa que es ta va me dan do um re ca do.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – De for -
ma al gu ma, Se na dor Ney Su as su na, so men te por que 
es ta va mu i to alto o vo lu me do “rá dio”.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Ge ral do Melo, esse as sun to abor da do por V.
Exª está ca ta la li san do todo o País, pois tra ta-se de
uma po lê mi ca bas tan te sé ria. Há um pro je to do Se na -
dor José Ser ra – in clu si ve já re tor nou à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e foi à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia – que bus ca re gu la men tar
al gu mas fa ce tas des sa ma té ria. O ma i or pro ble ma é
que as au to ri za ções são de com pe tên cia das pre fe i -
tu ras – a dis tri bu i ção de água –, mas, em qua se to dos 
os Esta dos, os go ver nos es ta du a is as as su mi ram,
seja por de le ga ção, seja por al gu ma ou tra for ma ju rí -
di ca. As áre as me tro po li ta nas são as que têm os ma i -
o res pro ble mas. Em al guns Esta dos, com pe te pra ti -
ca men te ao go ver no es ta du al, por de le ga ção das
pre fe i tu ras, a dis tri bu i ção da água. V. Exª está co ber -
to de ra zão quan do diz que ne nhum Esta do, por mais
de sen vol vi do que seja, tem os 100%. Em al guns
Esta dos do Nor des te, como a Pa ra í ba, por exem plo –
tal vez seja tam bém o caso do Esta do de V. Exª –, cre -
io que exis tem até mais pro ble mas, por que cer tas ci -
da des têm água e as de ma is nada têm. Não vejo
como pri va ti zar as que têm lu cro vá dar con ti nu i da de
àque las que não pos su em con di ções. Na Pa ra í ba,
por exem plo, o lu cro das ci da des de Cam pi na Gran -
de, João Pes soa e de ou tras mais é que é in ves ti do
na me lho ria ou até na fe i tu ra da que les mu ni cí pi os
onde fal ta. Evi den te men te que a pri va ti za ção, para
quem está em bus ca de lu cro, vai ge rar um pro ble ma
sé rio para es sas po pu la ções de sas sis ti das. Esse pro -
je to vol tou ao Se na do Fe de ral, está na Co mis são de
Assun tos So ci a is, e de ve rá che gar, em bre ve, à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos. A po lê mi ca não di -
mi nu iu. Te mos cer te za de que te re mos aqui inú me ras
au diên ci as pú bli cas, por que os fun ci o ná ri os des sas
em pre sas es tão mo bi li za dos e al gu mas pre fe i tu ras,
onde hou ve acer to, já pri va ti za ram. Por tan to, a so lu -
ção apon ta da por Exª é bas tan te ra ci o nal. Não di ria,
nes te mo men to, que a apo io, por que pre ci so es tu -
dá-la um pou co mais, mas ela é ex tre ma men te ra ci o -
nal. Cre io que será um bom in di ca ti vo para so lu ci o nar 
pelo me nos al gu mas fa ce tas do pro ble ma. Por se tra -
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tar de um pro ble ma com ple xo, es tá-se pen san do, em
al guns Esta dos, que o Esta do fi que ape nas com a
pro du ção e que a dis tri bu i ção seja por con ta das pre -
fe i tu ras, e elas pos sam até par ti ci par da pri va ti za ção.
É o caso do Rio de Ja ne i ro, onde a em pre sa de água
da re gião te ria uma re ce i ta de qua se um bi lhão e meio 
só com a ven da da água para as pre fe i tu ras. Ago ra,
ou tras fa ce tas pre ci sa rão ser es tu da das con co mi tan -
te men te. Mas a so lu ção que V. Exª in di ca é ex tre ma -
men te ra ci o nal e mu i to in te li gen te. Esta rei, com toda
a cer te za, ana li san do-a com pro fun di da de para apo -
iá-la no mo men to opor tu no. Mu i to obri ga do.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Re ce -
bo, com en tu si as mo, essa in for ma ção, na cer te za de
que a in te li gên cia de V. Exª e o seu pa tri o tis mo o le va -
rão a aju dar na pro po si ção que aca bo de for mu lar.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Per mi te-me V. 
Exª um apar te?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Ouço
V. Exª com mu i ta hon ra.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Emi nen te Se -
na dor Ge ral do Melo, mais uma vez, com a cla re za e a
lu ci dez que lhe são pe cu li a res, V. Exª traz lu zes à
Casa para um proble ma que é ex tre ma men te gra ve e
atu al. A so lu ção que V. Exª pre co ni za, in du bi tá vel e in -
dis cu ti vel men te, é iné di ta. Di ria até, ou me per mi ti ria
di zer, que ela che ga a ser re vo lu ci o ná ria. Não há dú vi -
da al gu ma de que é ex tre ma men te en ge nho sa. Mas,
no de sen vol ver do ra ci o cí nio, V. Exª, en pas sant, ci tou
a ques tão das com pa nhi as ener gé ti cas. Nes te pon to,
eu gos ta ria de me per mi tir di zer o que acon te ceu no
meu Esta do, no meu que ri do e so fri do Pi a uí, onde a
Ce pi sa – Com pa nhia Ener gé ti ca do Pi a uí, foi, há pou -
co, ini ci a do em um pro ces so de pri va ti za ção.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Faça
isso, Se na dor Hugo Na po leão, por que V. Exª me pri -
va do so fri men to de nar rar o que se pas sou no Rio
Gran de do Nor te.

Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Ima gi no que
seja igual, pelo me nos pa re ci do, com o pro ble ma do
Pi a uí. Em ver da de, foi ini ci a do o pro ces so de pri va ti -
za ção e ela pas sa, no mo men to, por um pro ces so de
fe de ra li za ção, di ga mos as sim, por que o Go ver no Fe -
de ral, atra vés do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, mais
pre ci sa men te da Ele tro brás, está agin do no sen ti do
de pro mo ver o le i lão das ações da mes ma com pa -
nhia. Mu i to bem. O Go ver no do Esta do re ce beu,
como adi an ta men to, R$140 mi lhões. E o Go ver na dor
do Pi a uí, que não é exa ta men te a pes soa mais sen -
sa ta que co nhe ço na vida, re ce beu o di nhe i ro e o apli -
cou, em ano ele i to ral, em sa lá ri os atra sa dos, atu a li -
zan do-os, os qua is es tão no va men te atra sa dos à ra -
zão de três ou qua tro me ses, so bre tu do, no in te ri or do 

Esta do. Mas, não im por ta. Fico mu i to a ca va le i ro, por -
que, quan do fui Go ver na dor, sem pre fui um bom pa -
ga dor de fun ci o ná ri os, um res pe i ta dor dos di re i tos,
pois eles ga nha vam bem e em dia. Con cluo para di -
zer que, di an te des se fato que es tou ci tan do, isto não
acon te ce ria se a fór mu la apli ca da ti ves se sido a de V.
Exª. Ou seja, go ver nos es ta du a is ou até pre fe i tu ras
mu ni ci pa is, even tu al men te jo gan do pelo ralo di nhe i ro
do povo. E o Esta do do Pi a uí está pri va do do seu ma i -
or pa tri mô nio, que é a com pa nhia ener gé ti ca. O seu
se gun do ma i or pa tri mô nio pre ci sa mos li vrar des se
pe ri go e des se ris co. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Agra -
de ço, mu i to hon ra do, a in ter ven ção de V. Exª, Se na -
dor Hugo Na po leão. 

Encer ro di zen do que es pe ro que esse pro je to
abra a opor tu ni da de de uma dis cus são pro fun da,
se re na, a res pe i to des sa ques tão. 

Como dis se, não pos so im pe dir que a pri va ti -
za ção se faça. Mas não sin to ne nhu ma con tra di ção
ao di zer que, ten do sido fa vo rá vel a to das as pri va ti -
za ções até ago ra, sou con trá rio a esta, por que acho 
que há li mi tes. Pri va ti zar não sig ni fi ca a pri va ti za -
ção uni ver sal do Esta do. Se ama nhã al guém pro pu -
ses se pri va ti zar a po lí cia, a Jus ti ça, o en si no pú bli -
co e a sa ú de pú bli ca, eu vol ta ria aqui para di zer que
sou con tra, por que acho que há ta re fas do Go ver no
que são in de le gá ve is e in trans fe rí ve is. E esta, já que
a pri va ti za ção não en se ja rá ne nhum tipo de com pe ti -
ção, não tra rá ne nhum tipo de be ne fí cio para o ci da -
dão. Afi nal de con tas, a nos sa res pon sa bi li da de, o
nos so ob je ti vo é com a vida e com a si tu a ção das pes -
so as, e esse em pre en di men to, essa idéia, esse pro -
gra ma em nada me lho ra rá a vida dos meus con ci da -
dãos. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
Era isso o que eu ti nha a di zer. 
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ma gui to Vi le la, por
per mu ta com o Se na dor Ge ral do Melo.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com o de sen ro lar
dos tra ba lhos da Co mis são Espe ci al para Erra di ca -
ção da Po bre za, aqui no Con gres so Na ci o nal, con ven -
ço-me cada vez mais do acer to des sa me di da. Sem -
pre tive em men te que a ma i or pri o ri da de de qual quer
go ver no sé rio e de cen te e que re al men te es te ja com -
pro me ti do com o seu povo é o res ga te da dí vi da so ci -
al. E falo “dí vi da so ci al” não den tro do con tex to que
co mu men te a bu ro cra cia es ta tal cos tu ma tra tar, mas
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do fun do de uma re a li da de gra vís si ma de fome e mi sé -
ria ab so lu ta, onde cri an ças aban do nam a es co la e o
pró prio fu tu ro por que têm que dar duro no tra ba lho
para ter o que co mer; onde pais de fa mí lia apren dem
a rou bar e ma tar para co lo car o pão na boca dos fi -
lhos; e onde pes so as que nem for ça têm para bus car
seu sus ten to mor rem de ina ni ção dis pu tan do res tos
de co mi das com ani ma is nos de pó si tos de lixo.

Ontem, fi ze mos uma vi si ta in te res san te ao
Entor no de Bra sí lia, uma das re giões mais ca ren tes
do Bra sil, onde, da no i te para o dia, sur gem ci da des
com mais de 100 mil ha bi tan tes di an te de um po der
pú bli co ge ral men te iner te, às ve zes in sen sí vel e, na
ma i o ria dos ca sos, in ca paz mes mo de en fren tar tan ta
de man da por me lho ri as.

A si tu a ção do Entor no, de fato, é sin gu lar. A pro -
xi mi da de com Bra sí lia e a es tre i ta li ga ção com a Ca pi -
tal Fe de ral aca ba ram por cri ar, no pas sa do, uma fal sa 
re a li da de. Era como se os mu ni cí pi os que com põem
a re gião se be ne fi ci as sem di re ta men te de Bra sí lia.
Bem de po is, des co briu-se que isso nun ca foi ver da -
de. Pelo con trá rio, es sas ci da des vi ram sua po pu la -
ção se mul ti pli car, a ar re ca da ção cair – já que os mo -
ra do res da re gião ge ral men te gas tam seus ven ci -
men tos em Bra sí lia – e, cla ro, seus pro ble mas so ci a is 
avo lu ma rem-se de for ma ex tra or di ná ria.

Lan ço mão do exem plo dado pelo Con gres so
Na ci o nal na luta en cam pa da pela er ra di ca ção da po -
bre za para apon tar o úni co ca mi nho exis ten te para
ten tar ame ni zar a pro ble má ti ca so ci al do Entor no de
Bra sí lia: união, des pren di men to, es for ço sin ce ro e
tra ba lho ár duo.

Aqui, des pi mo-nos das di fe ren ças ide o ló gi cas e
par ti dá ri as. De i xa mos fora do ple ná rio as ri xas po lí ti -
cas lo ca li za das, as de sa ven ças in di vi du a li za das. E
mais do que isso, exor ci za mos o fan tas ma da va i da de 
po lí ti ca, que, ao lon go da his tó ria, tem-nos mos tra do
que não faz ou tra co i sa se não des tru ir.

Se na do res e De pu ta dos que ti nham pro je tos li ga -
dos a esse pro ble ma op ta ram pelo prag ma tis mo de se
dis cu tir um pro gra ma úni co, que terá o res pal do de todo
o Con gres so Na ci o nal e, por isso mes mo, mu i to mais
chan ces de ser im plan ta do. Não im por ta aqui a pa ter ni -
da de in di vi du al do pro je to A ou B. O que vale é que, com 
um tra ba lho con jun to, te re mos al ter na ti vas con cre tas,
com res pal do po lí ti co su fi ci en te para sua im plan ta ção, o 
que re sul ta rá num País me lhor, com me nos fome, com
me nos mi sé ria, com mes mos vi o lên cia.

No Entor no de Bra sí lia, a úni ca chan ce de me -
lho rar a si tu a ção das fa mí li as que ali re si dem é a
união e o des pren di men to. Ali fal ta tudo: água, es go -
to, edu ca ção, sa ú de, as fal to, se gu ran ça, em pre go e

até co mi da. É um de sa fio mu i to gran de para um Go -
ver no só. É pre ci so, por tan to, união de es for ços, até
por que o pro ble ma não é só de Go iás. O Dis tri to Fe -
de ral e o Go ver no Fe de ral têm res pon sa bi li da de so -
bre os pro ble mas ali exis ten tes e de vem as su mir a
sua par te no en ca mi nha men to das so lu ções.

O estra nho é que as di fi cul da des para essa co e -
são de es for ços es tão par tin do de Go iás, quan do Go iás
é que de ve ria es tar ca ta li san do as ini ci a ti vas. Ontem fi -
ze mos uma vi si ta ao Entor no, pas san do por San to
Antô nio do Des co ber to e Águas Lin das. Vo cês de vem
es tar acom pa nhan do – es pe ci al men te por uma co ber -
tu ra ex ce len te que tem fe i to o Jor nal de Bra sí lia – que
Águas Lin das, com mais de 160 mil ha bi tan tes, con vi ve
ain da com a fal ta de abas te ci men to de água. Lá, cis ter -
nas são vi zi nhas de fos sas, a água cir cu la de mãos da -
das com o es go to, e as do en ças – é ló gi co – co me çam
a pro liferar, prin ci pal men te jun to às cri an ças.

O Go ver na dor Jo a quim Ro riz, go i a no de nas ci -
men to, pro fun do co nhe ce dor das di fi cul da des da que -
la re gião, or de nou que a Ca esb, a Com pa nhia de
Água e Esgo to do Dis tri to Fe de ral, exe cu tas se a obra
que irá abas te cer a re gião de água tra ta da. A Ca esb é 
a em pre sa mais in di ca da para isso. Co nhe ce bem o
sis te ma e de tém a Bar ra gem do Des co ber to, que
abas te ce rá a ci da de, as sim como abas te ce 60% de
Bra sí lia. Tan to é que as li de ran ças po lí ti cas de Águas
Lin das, in clu si ve o Pre fe i to Orda ni lo Melo, pre fe rem
que a obra seja exe cu ta da pela Ca esb.

Ago ra, pas mem! Quem está blo que an do o iní cio 
das obras para be ne fi ci ar 160 mil ha bi tan tes que não
têm água é o pró prio Go ver no de Go iás, sob a ale ga -
ção de que ha ve ria in va são de com pe tên cia por par te
do Go ver no do Dis tri to Fe de ral. Ora, a res pon sa bi li -
da de e a com pe tên cia é de to dos, in clu si ve do Go ver -
no Fe de ral e do Dis tri to Fe de ral, que, na tu ral men te,
tam bém so fre com es sas de man das.

Não ha ve ria pro ble ma al gum se Go iás fi zes se a
con ces são para que o GDF cons tru ís se a obra, uma
vez que Go iás não tem con di ções de fa zê-la num
tem po im por tan te, ne ces sá rio e re cor de. E ain da que
hou ves se al gum obs tá cu lo, o ob je ti vo se ria re mo vê-lo 
com o prag ma tis mo e a ra pi dez que o as sun to exi ge.
Não pode exis tir “in va são de com pe tên cia” quan do há 
cri an ças ma tan do a sede com água de cis ter nas per -
fu ra das a me nos de um pal mo do bu ra co do es go to.

Não dá para en ten der que, por ci ú me po lí ti co, o
Go ver no go i a no fi que im pe din do que a Ca esb re a li ze
tão im por tan te obra. O ho mem pú bli co, por um aces -
so de va i da de, não pode de i xar que os an se i os e as
ne ces si da des de uma ci da de in te i ra se jam pre te ri dos. 
O que en gran de ce o exer cí cio da po lí ti ca, aci ma de
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tudo, é o sen ti men to de es pí ri to pú bli co, o úni co que
tem sem pre ra zão, pela fi de li da de de com pro mis sos
e pela vir tu de do de sin te res se.

O Go ver na dor de Go iás, Mar co ni Pe ril lo, de ve -
ria es pe lhar-se no exem plo que o Con gres so Na ci o -
nal dá na luta con tra a fome, bus can do na hu mil da de,
no des pren di men to e na união de es for ços o me lhor
para o seu povo, re ti ran do os obs tá cu los para que o
Go ver no do Dis tri to Fe de ral e o Go ver no Fe de ral pos -
sam cons tru ir ra pi da men te essa obra im por tan te re la -
ci o na da à cap ta ção de águas em Águas Lin das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to ao
tema que deu iní cio ao meu pro nun ci a men to: a luta
con tra a fome. O Con gres so Na ci o nal acer tou ao en -
cam par essa luta, ao sus ci tar um de ba te na ci o nal so -
bre um tema da mais alta gra vi da de.

Hoje, o mun do in te i ro dis cu te es tra té gi as para er -
ra di ca ção da fome e da mi sé ria. Há cer ca de 15 dias,
jun ta men te com ou tros cin co ilus tres Se na do res, tive a
fe li ci da de de par ti ci par, em Nova Ior que, da Con fe rên cia 
Mun di al da Orga ni za ção das Nações Uni das, onde,
em to dos os gru pos de tra ba lho, um dos te mas mais
abor da dos e mais dis cu ti dos foi jus ta men te o com ba -
te à fome e a re du ção da po bre za no mun do.

Não res tam dú vi das de que o gran de de sa fio no
iní cio do pró xi mo mi lê nio será a er ra di ca ção da fome
em todo o mun do. A so ci e da de en ten de isso como
pri o ri da de ab so lu ta. Os go ver nos de bru çam-se so bre
pro je tos que pos sam mi ni mi zar o so fri men to do povo.

Abso lu ta men te des fo ca do des se con tex to, te -
nho-me de pa ra do com uma ver da de i ra aber ra ção no
meu Esta do: um cri me con tra as fa mí li as ca ren tes. Já
tive opor tu ni da de de re la tar aqui a nos sa ex pe riên cia
na im plan ta ção de pro gra mas so ci a is em Go iás, ocor -
ri da du ran te o nos so Go ver no, que be ne fi ci a vam cer -
ca de 800 mil pes so as, en tre elas qua se 100 mil cri an -
ças de zero a seis anos de ida de. Esses pro gra mas ti -
ve ram o acom pa nha men to sis te má ti co do Uni cef, que 
com pro vou a sua efi ciên cia na di mi nu i ção da fome,
da mor ta li da de in fan til, dos ín di ces de vi o lên cia ju ve -
nil, com des do bra men tos po si ti vos no se tor edu ca ci o -
nal, por que eles pro vo ca ram o re tor no de mi lha res de
cri an ças às sa las de aula.

Esses pro gra mas, des de ja ne i ro, es tão so fren -
do uma ver da de i ra ope ra ção des mon te. O Go ver no
de Go iás des cre den ci ou mais de 60% das fa mí li as
ca ren tes até en tão be ne fi ci a das. Di mi nu iu a fre qüên -
cia na en tre ga dos be ne fí ci os, que era men sal, e ago -
ra nin guém mais sabe qual é. Em di ver sos Mu ni cí pi -
os, os pro gra mas pa ra ram por in te i ro e o sen ti men to
re i nan te no Esta do é o de que, len ta men te, se rão to -

dos ex tin tos. Uma me di da que tem le va do mi lha res
de fa mí li as a pas sar fome no va men te. 

Cri an ças cu jos pais, ge ral men te in vá li dos, re ce -
bi am a ces ta de ali men tos es tão de i xan do a es co la
para tra ba lhar e aju dar no or ça men to do més ti co. Ve -
lhi nhos de sam pa ra dos, que não têm for ça para mais
nada, es tão cor ren do o ris co de mor rer de ina ni ção,
por que a úni ca fon te de que dis pu nham para com ple -
men tar as mi se rá ve is apo sen ta do ri as que re ce bem,
quan do re ce bem, era a ces ta do Go ver no. E por que
isso? Ao que pa re ce, pelo mes mo mo ti vo que im pe de
a Ca esb de tra ba lhar no Entor no: va i da de po lí ti ca.
Por que es ses pro gra mas sur gi ram nos go ver nos do
PMDB, par ti do ri val ao do atu al Go ver no do Esta do.

Pelo amor de Deus! Na vi ra da do mi lê nio não
po de mos mais nos de i xar mo ver por sen ti men tos tão
mes qui nhos, tão pe que nos. Esses pro gra mas não
são do PMDB, não são de Iris Re zen de, de Ma u ro Mi -
ran da, ou dos De pu ta dos do PMDB; es ses pro gra -
mas não são meus, são do povo so fri do de Go iás.
São dos ve lhos que de ram sua vida, na la bu ta na
roça, pelo País, e que hoje pre ci sam de aju da por que
es tão sem for ças para o tra ba lho. Eles re ce bem o be -
ne fí cio por que pre ci sam. Se ti ves sem for ça, não te -
nham dú vi das de que es ta ri am tra ba lhan do. São pro -
gra mas que per ten cem às cri an ças go i a nas, que que -
rem es tar na es co la, apren den do, se edu can do, para
ter uma chan ce me lhor na vida. Para da qui a 40, 50
anos não fi ca rem na de pen dên cia da boa von ta de
des te ou da que le go ver nan te para so bre vi ve rem. São 
de bra vas mu lhe res, mães e ar ri mos de fa mí li as
imen sas, nu me ro sas, mu i tas vi ú vas ou aban do na das
pe los ma ri dos, que tra ba lham com gar ra, mas pre ci -
sam de um com ple men to por que o que re ce bem é
pou co para ali men tar tan ta gen te.

Ape lo, des ta Tri bu na, ao Go ver na dor Mar co ni
Pe ril lo, do meu Esta do, ape lo à sua sen si bi li da de de
pai de fa mí lia para que re ve ja a sua de ci são e re to me
os pro gra mas so ci a is em Go iás. Lan ce mão da má xi -
ma do ines que cí vel Pre si den te Ju ce li no Ku bits chek,
po lí ti co em quem ele tan to faz ques tão de di zer que
se es pe lha: a hu mil da de de vol tar atrás é mu i to mais
dig na do que a te i mo sia do com pro mis so com o erro.
O povo en ten de os que têm a hu mil da de de re cu ar,
mas não per doa a va i da de dos in sen sí ve is. 

O povo po bre de Go iás es pe ra, an se ia e pre ci sa 
des ses pro gra mas.

Srªs e Srs. Se na do res, en cer ro o meu pro nun ci -
a men to re a fir man do a mi nha con fi an ça no re sul ta do
dos tra ba lhos da Co mis são para Erra di ca ção da Po -
bre za. Te nho a mais ab so lu ta cer te za de que com
esse tra ba lho sin ce ro e obs ti na do te re mos re sul ta dos 
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al ta men te po si ti vos para o País e al ta men te gra ti fi -
can tes para to dos nós.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Per -
mi to, com o ma i or pra zer, o apar te ao ilus tre Se na dor
Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Tive
opor tu ni da de, Se na dor Ma gui to Vi le la, de acom pa -
nhá-lo on tem nas ci da des do Entor no do Dis tri to Fe -
de ral, no Esta do de Go iás, San to Antô nio do Des co -
ber to e Águas Lin das, e de ob ser var que, as sim como 
tam bém aqui, na Via Estru tu ral, há um nú me ro mu i to
gran de de pes so as vi ven do em con di ções de mi sé ria, 
em con di ções ex tre ma men te pre cá ri as, nos dois mu -
ni cí pi os de Go iás mais pró xi mos do Dis tri to Fe de ral
ocor re um fe nô me no im pres si o nan te, qual seja, o da
ex pan são ver ti gi no sa da po pu la ção, que, se gun do os
pró pri os pre fe i tos de am bos os mu ni cí pi os nos re la ta -
ram, está num de sen vol vi men to in crí vel. Em ci da des
onde há al guns anos ha via uma po pu la ção bem me -
nor, hoje essa po pu la ção mul ti pli cou-se em nú me ros
es pan to sos. Águas Lin das tor na-se a ci da de que
mais cres ce no Bra sil atu al men te. O que pu de mos
ob ser var, so bre tu do, é que essa po pu la ção vem de
áre as mais po bres ain da, de áre as do Nor des te, e
que, che gan do lá, pro cu ra al can çar al gu ma opor tu ni -
da de de so bre vi vên cia, mu i tos vin do to dos os dias,
por exem plo, de San to Antô nio do Des co ber to para
Bra sí lia, para o seu em pre go. Nada me nos do que 22
mil pes so as – re la tou-nos o Pre fe i to de San to Antô nio 
do Des co ber to – des lo cam-se di a ri a men te para Bra -
sí lia. Di an te do qua dro que vi mos, é mu i to im por tan te
que haja po lí ti cas de er ra di ca ção da po bre za que se -
jam efi ca zes. Por ou tro lado, como V. Exª vem pre si -
din do com mu i ta ener gia e von ta de a Co mis são Mis ta
que exa mi na os pro ble mas da po bre za e as so lu ções
para er ra di cá-la, e como hoje ou vi mos o re la tó rio do
De pu ta do Ro ber to Brant, que ex pôs as suas su ges -
tões para a er ra di ca ção da po bre za, acho mu i to im -
por tan te que ve nha mos a dar gran de im por tân cia, a
par tir de hoje, à dis cus são des se re la tó rio. Con si de ro
que as su ges tões que S. Exª ofe re ce, em prin cí pio,
cons ti tu em um pas so in su fi ci en te. Se re al men te é ob -
je ti vo da Na ção bra si le i ra er ra di car a po bre za nos
pró xi mos 10 anos, pre ci sa mos ou sar mu i to mais do
que ali está pro pos to. Em es pe ci al, no tei que há al gu -
mas au sên ci as no seu re la tó rio. Não vi pre o cu pa ção
com a re for ma agrá ria. Se gun do eco no mis tas do
IPEA, para me lhor dis tri bu ir mos a ren da, de ve mos
tra tar ques tões re la ti vas não ape nas ao flu xo de ren -
da, mas tam bém aos ati vos, sen do es ses abor da dos

não ape nas do pon to de vis ta do co nhe ci men to hu -
ma no, mas tam bém do pa tri mô nio que de têm as pes -
so as. Se ado tar mos essa re co men da ção, faz-se ne -
ces sá ria uma sis te má ti ca de trans fe rên cia de re cur -
sos vi san do a me lhor dis tri bu i ção da ren da, o que im -
pli ca em pro gres si vi da de. É pre ci so que se ace le re a
re for ma agrá ria no Bra sil, mas esse item está au sen te 
das con clu sões do De pu ta do Re la tor. É pre ci so tam -
bém, con for me res sal tou o Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no, que haja uma pre o cu pa ção com jus ti ça so ci al,
com jus ti ça dis tri bu ti va no âm bi to da re for ma tri bu tá -
ria. Eis por que gos ta ria aqui de as si na lar o quão im -
por tan te con si de ro es tu dar mos e pro por mos mo di fi -
ca ções no re la tó rio do De pu ta do Ro ber to Brant.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª e o in cor po ro ao meu pro nun -
ci a men to. Qu e ro in clu si ve agra de cer a sua com pa -
nhia na vi si ta que fi ze mos às ci da des do Entor no, as
ci da des, a meu ver, mais po bres do Bra sil, ao lado de
São José da Ta pe ra, Ja ra ma táia, Cam po Gran de e
ou tras ci da des da Zona da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con si -
de ro a pre o cu pa ção de V. Exª pro ce den te, mas va mos
con ti nu ar dis cu tin do, uma vez que o re la tó rio foi for ne ci -
do hoje e ain da não hou ve tem po para nos apro fun dar -
mos. Va mos nos de bru çar so bre ele e pro cu rar aper fe i -
çoá-lo. Va mos ou sar, pois é pre ci so ou sar mu i to para er -
ra di car a fome no Bra sil e re du zir a po bre za.

A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Eu
gos ta ria de ob ter a to le rân cia do Sr. Pre si den te ape -
nas para ou vir a ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va, Vi -
ce-Presidente da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Ma gui to Vi le la, faço um ape lo a V. Exª para que não
con ce da mais apar tes, por que a Hora do Expe di en te
de ve ria ter sido en cer ra da às 15 ho ras e 30 mi nu tos e
já são 15 ho ras e 50 mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Hou -
ve um ges to de con cor dân cia da ilus tre Se na do ra Ma -
ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Se na -
do ra Ma ri na Sil va já ti nha me si na li za do que não ia
mais apar te ar V. Exª.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Fi na li -
zan do, Sr. Pre si den te, gos ta ria de fri sar que on tem,
na Estru tu ral, ve ri fi quei que 5 mil pes so as mo ram em
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ca sas de pa pe lão, de lona pre ta, de pau-a-pique, dis -
pu tan do o li xão de Bra sí lia com ani ma is ir ra ci o na is.

Por tan to, é pre ci so en ca rar esse pro ble ma com
a se ri e da de que ele me re ce.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi -
le la, o Sr. Edi son Lo bão, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ge ral -
do Melo, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia, de ofí cio, na for ma re gi men tal, pror ro ga a
Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy,
por 5 mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no
pri me i ro se mes tre des te ano, en vi ei ao Pre si den te
do Ban co Cen tral, Armí nio Fra ga, uma car ta fa zen do 
inú me ras in da ga ções so bre as pos si bi li da des que
ele via de o Bra sil cri ar for mas de con tro le dos flu xos
de ca pi tal, na me di da em que, di an te dos abrup tos
mo vi men tos de ca pi ta is in ter na ci o na is ha vi dos nes -
tes úl ti mos anos, pa í ses da Ásia, as sim como a Rús -
sia, os pa í ses do Su des te asiá ti co, o pró prio Bra sil e
ou tras na ções fo ram atin gi dos por mo vi men tos que
con tri bu í ram mu i to para a de ses ta bi li za ção das suas 
eco no mi as.

O Pre si den te Armí nio Fra ga che gou a elo gi ar a
pro po si ção con ti da na car ta e a mi nha pre o cu pa ção,
e es tou aguar dan do até hoje a res pos ta.

Mas fo mos to dos sur pre en di dos nes tes úl ti mos 
dias, por que mem bros da Di re to ria do Ban co Cen -
tral, ou seja, o Di re tor da Área Inter na ci o nal e o pró -
prio Pre si den te Armí nio Fra ga, con ce de ram en tre -
vis ta e fa la ram – Armí nio Fra ga fa lou lá da Su í ça – a
res pe i to da pos si bi li da de de o Bra sil pro por a con -
ver si bi li da de da mo e da bra si le i ra no ano 2000, pra zo 
tão cur to. A sur pre sa é gran de, por que, em nos so
en ten der, de ve ria ha ver um mo vi men to em sen ti do
con trá rio. Gos ta ria de res sal tar que im por tan tes eco -
no mis tas, como Ja mes To bin, Prê mio No bel de Eco -
no mia, Paul Krug man, que se tem des ta ca do por
suas aná li ses e pre vi sões so bre os mo vi men tos das
eco no mi as, Jo seph Sti glitz, eco no mis ta che fe do
Ban co Mun di al, e, no Bra sil, emi nen tes eco no mis tas
como Cel so Fur ta do, Ma ria da Con ce i ção Ta va res,
Lu ci a no Cou ti nho, Paul Sin ger, Pa u lo No gue i ra Ba -
tis ta Jr., Luiz Gon za ga Melo Bel luz zo, to dos têm ma -
ni fes ta do a sua pre o cu pa ção com os mo vi men tos de
ca pi ta is, pro pon do for mas para o seu con tro le, so -
bre tu do da que les de na tu re za es pe cu la ti va.

Pa re ce-nos en tão pre ci pi ta do que exe cu ti vos
do Ban co Cen tral sim ples men te anun ci em que vão
pas sar à con ver si bi li da de to tal do real em pra zo tão
cur to, sem ma i or dis cus são, in clu si ve com o Con -
gres so Na ci o nal e com os Se na do res, como eu pró -
prio, que ma ni fes ta mos a in ten ção de dis cu tir esse
as sun to.

Gos ta ria de res sal tar que os ar gu men tos uti li za -
dos pelo Pre si den te Armí nio Fra ga para sus ten tar
que o Bra sil de ve ria sim ples men te de i xar de ter qual -
quer tipo de con tro le do ca pi tal não fo ram con vin cen -
tes e mu i to me nos ade qua dos. S. Exª usou como
exem plo o caso de um ci da dão que con si de ras se vi si -
tar a Su í ça; sa ben do que, com isso, es ta ria ame a ça -
do de ter o seu ca be lo ras pa do, ele de i xa ria de vi si -
tá-la. Esse ar gu men to não con diz com o bom sen so e
a in te li gên cia do emi nen te eco no mis ta Armí nio Fra ga.

Por que ra zão? Se, como ele pró prio dis se, era
im por tan te que ti vés se mos uma sis te má ti ca pela qual 
pu des sem ser co bra dos im pos tos, e sa ber exa ta men -
te qua is são os mo vi men tos de ca pi ta is, sem que hou -
ves se mo vi men tos ile ga is, en tão, se ria im por tan te
ter mos re gras mu i to cla ras para tra tar os mo vi men tos
de ca pi ta is, so bre tu do os de na tu re za es pe cu la ti va.
E, na me di da que in ves ti do res es tran ge i ros co nhe -
ces sem tais re gras, prin ci pal men te aque les que es ti -
ves sem in te res sa dos em re a li zar in ves ti men tos sa u -
dá ve is nes te País, in ves ti men tos de mé dio e lon go
pra zos, con tri bu in do para o au men to da ca pa ci da de
pro du ti va do País, eles per ce be ri am que es sas re gras 
cla ras con tri bu i ri am para que a nos sa eco no mia ti ves -
se um cres ci men to mu i to mais es tá vel do que o que
até ago ra vem ocor ren do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Faz soar a
cam pa i nha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Gos ta ria de apro ve i tar a opor tu ni da de, Sr. Pre si den -
te, para di zer que é mu i to im por tan te que a Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to que está exa mi nan do os
pro ble mas das ins ti tu i ções fi nan ce i ras...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, faço uma ape lo a V. Exª para que
con clua a sua co mu ni ca ção. Te mos Ordem do Dia
com vo ta ção no mi nal, e V. Exª já ex ce deu o seu pra zo 
em mais de um mi nu to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con clu in do, Sr. Pre si den te, gos ta ria de con cla mar o
Pre si den te Bel lo Par ga e o Re la tor, Se na dor João
Alber to, da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, a to ma rem al gu -
ma pro vi dên cia para que viva a Co mis são, a fim de que
nos pos sa mos re u nir e de ci dir so bre a pre sen ça, nes ta
fase con clu si va dos tra ba lhos, do Mi nis tro Pe dro Ma lan. 
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Assim, S. Exª po de rá fa lar a res pe i to da ques tão dos
mo vi men tos de ca pi ta is fi nan ce i ros in ter na ci o na is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias, por cin co mi nu tos,
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro co mu ni car
ao Se na do Fe de ral que, na data de hoje, dei en tra da
em re que ri men to com o se guin te teor:

Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is,
a cri a ção de uma Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, com pos ta de 13 Se na do res e
igual nú me ro de su plen tes, para, no pra zo
de 90 dias, apu rar a ocor rên cia de ir re gu la ri -
da des no cre den ci a men to de bin gos, no âm -
bi to do Insti tu to Na ci o nal de De sen vol vi men -
to do Des por to – Indesp.

Esse re que ri men to foi as si na do por 33
Srs. Se na do res e já se en con tra na Mesa do
Se na do aguar dan do le i tu ra, a con se qüen te pu -
bli ca ção e a in di ca ção dos re pre sen tan tes pe -
los Lí de res par ti dá ri os, de acor do com o que
de ter mi na o Re gi men to Inter no do Se na do.

A res pe i to des se as sun to, ape nas para jus ti fi -
car ain da mais, exis te um nú me ro mu i to gran de de
ma té ri as que de nun ci am o Mi nis té rio dos Espor tes,
in clu si ve dan do con ta da par ti ci pa ção da má fia ita li -
a na, de nún cia par ti da do pró prio mi nis té rio pú bli co
ita li a no, que re co men dou a in ves ti ga ção à Po lí cia
Fe de ral e ao Mi nis té rio Pú bli co do Bra sil. Como con -
se qüên cia des sa in ves ti ga ção, já exis te uma ca u te -
lar pre pa ra tó ria de ação ci vil pú bli ca de im pro bi da -
de, in gres sa da pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, por
meio de Pro cu ra do res da Re pú bli ca de Bra sí lia.

Essa ação – se não me en ga no – será jul ga da
no pró xi mo dia 19 e cita o Sr. Luís Antô nio Buf fa ra de
Fre i tas, Di re tor Fi nan ce i ro do Indesp, li ga do ao Mi nis -
tro Ra fa el Gre ca.

Além dis so, o jor nal O Esta do de S.Pa u lo, do dia 
31 de ou tu bro, pu bli cou re por ta gem com o tí tu lo “Lei
que li be rou vi de o bin gos foi fe i ta na Co nab”. Le rei al -
guns tre chos, já que sei que o tem po não per mi ti rá
que leia tudo. A ma té ria diz o se guin te:

“A Por ta ria 23 do Insti tu to Na ci o nal do
De sen vol vi men to do Des por to (Indesp), que 
au to ri za va o fun ci o na men to de vi de o bin gos, 
foi ela bo ra da e re di gi da den tro da Co nab...”

A Co nab, como to dos sa bem, é li ga da
ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra.

“...por pes so as que não per ten ci am ao
qua dro do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo,

se gun do as pri me i ras in ves ti ga ções do Mi -
nis té rio Pú bli co e da Po lí cia Fe de ral (...)

As pro vas le va ram os in ves ti ga do res a 
con clu ir que Pa u lo Ara ú jo, ex-funcionário da 
Co nab, re di giu a Por ta ria 23 an tes mes mo
de ser con tra ta do como “co la bo ra dor even -
tu al” do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo.
Ara ú jo re u niu-se com seus co la bo ra do res
na Co nab en tre 30 de mar ço e 12 de maio.
Entre os pre sen tes, em al guns en con tros,
es ta va Luís Antô nio Buf fa ra de Fre i tas, en tão 
Di re tor de Admi nis tra ção e Fi nan ças do
Indesp, que pe diu de mis são do car go na se -
ma na pas sa da, de po is de acu sa do pelo
ex-Presidente do Insti tu to, Ma no el Tu bi no, de 
não fis ca li zar as ir re gu la ri da des nos bin gos. ..

Mas Ara ú jo dis se ao Mi nis té rio Pú bli co 
que só foi con tra ta do no dia 23 de ju nho a
08 de agos to (...)”

Por tan to, em data pos te ri or ao tra ba lho que re -
a li zou para ela bo rar a por ta ria. E mais:

“Má fia – “A pis ta da li ga ção de au to ri -
da des do Indesp com a má fia ita li a na está
no pró prio de po i men to de Pa u lo Ara ú jo. Os
in ves ti ga do res di zem que o ad vo ga do omi tiu 
par te das in for ma ções, como a re da ção da
Por ta ria 23, mas trou xe ele men tos im por tan -
tes ao ad mi tir que Ti a go Lou re i ro tam bém
par ti ci pa va das re u niões da Co nab.

Ti a go Lou re i ro é do Rio Gran de do Sul 
e está de sa pa re ci do des de que sur giu a de -
nún cia de in ter fe rên cia da má fia ita li a na no
Go ver no. O Mi nis té rio Pú bli co sus ten ta que
Lou re i ro é pro cu ra dor de fa bri can tes de má -
qui nas, li ga do a Ale jan dro Ortiz Fer nan des,
que é fi lho de Ale jan dro Ortiz de Vi ve i ros,
só cio do ma fioso ita li a no Lil lo Ro sa ri ao La u -
ri cel la, pre so em Roma por trá fi co de co ca í na 
e he ro í na. A em pre sa de Ale jan dro Ortiz Fer -
nan des, a Ne o ju e gos, con se guiu a pri me i ra
au to ri za ção des te ano no Indesp para ope rar 
má quinas de vi de o bin go no País. (...)”

Essa de nún cia, Sr. Pre si den te, re gis tra da no
jor nal O Esta do de S.Pa u lo, dá con ta de que o Sr.
Pa u lo Ara ú jo, da Co nab, tra ba lhou, an tes de ser
con tra tado pelo Mi nis té rio dos Espor tes, na ela bo ra -
ção da Por ta ria n° 23, que re gu la men tou a au to ri za -
ção de no vas ca sas de bin go no País. A mes ma de -
nún cia dá con ta de que, para cada casa li be ra da, ha -
via a co bran ça de US$150 mil de pro pi na, que iri am
para o ca i xa de cam pa nha do Mi nis tro Ra fa el Gre ca.
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É isso que que re mos apu rar com a CPI que es -
ta mos pro to co lan do, pe din do à Mesa que a ofi ci a li ze,
já que con ta mos com 33 as si na tu ras, quan do o Re gi -
men to exi ge 27.

Essa era a co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra à no bre Se na do ra Emi lia Fer nan des.
V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para a sua co mu -

ni ca ção ina diá vel.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS. 

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que ro re gis trar nes ta tar de, em bo ra de uma for ma
bre ve, obe de cen do ao Re gi men to, um even to que
está acon te cen do no Rio Gran de do Sul, do qual ti ve -
mos a opor tu ni da de de par ti ci par. Re fi ro-me à Fe i ra
do Li vro que está sen do re a li za da em Por to Ale gre.

Nes se fi nal de se ma na, mais pre ci sa men te no
do min go, tive a opor tu ni da de de per ma ne cer al gu -
mas ho ras na que le es pa ço e pre sen ci ar o en tu si as -
mo do povo ga ú cho, do povo da ca pi tal e até mes mo
de vi si tan tes de ou tros Esta dos e ou tros pa í ses que lá 
es tão, com a fe i ra que se está re a li zan do no pe río do
de 29 de ou tu bro a 15 de no vem bro.

Na que la opor tu ni da de, pude cons ta tar, com
gran de ale gria, o cres ci men to da nos sa Fe i ra do Li -
vro, que faz da Pra ça da Alfân de ga, onde se re a li za,
um gran de cen tro de arte. Na que le es pa ço pú bli co,
ao ar li vre, de fá cil e de mo crá ti co aces so à po pu la ção, 
ocor rem lan ça men tos de li vros, en ce na ções te a tra is,
re ci ta is de po e si as, pa les tras, en tre vis tas, en tre ou -
tras ati vi da des ar tís ti cas.

Par ti cu lar men te no do min go, de pa rei-me com
uma gran de pre sen ça de cri an ças, que mo vi men ta ram
os es tan des de li te ra tu ra in fan til e de ram um co lo ri do
es pe ci al, mu i to im por tan te e sig ni fi ca ti vo, ao nos so
even to que se está re a li zan do em Por to Ale gre.

Esse fato, di an te da re a li da de atu al da ba na li za -
ção da in for ma ção e da vi o lên cia nos me i os de co mu -
ni ca ção, é um alen to, pois a le i tu ra ain da é e sem pre
será um ins tru men to de for ma ção de ca rá ter, de ci da -
da nia e de sen vol vi men to hu ma no. Por tan to, se a fe i ra 
des se ape nas essa con tri bu i ção à so ci e da de ga ú cha, 
já es ta ria com seus ob je ti vos ple na men te atin gi dos.
Po rém, faz mu i to mais.

Esti ve no es tan de do Se na do na fe i ra – e isso é
um fato im por tan te que tam bém que ro des ta car aqui,
Srªs e Srs. Se na do res –, par ti ci pan do de uma ses são
de au tó gra fos do li vro, pu bli ca do pelo Se na do, con -
ten do as bi o gra fi as dos Se na do res ga ú chos des de o
Impé rio até nos sos dias. Tam bém já es te ve na fe i ra o

Se na dor Fo ga ça, no úl ti mo dia 04; e, no pró xi mo fi nal
de se ma na, dia 12, lá es ta rá o Se na dor Pe dro Si mon.

A pre sen ça do Se na do na Fe i ra do Li vro de Por to
Ale gre se dá pelo se gun do ano, ten do re ce bi do, no ano
pas sa do, o prê mio “Des ta que em Cri a ti vi da de” pelo tra -
ba lho de di vul ga ção de suas pu bli ca ções. Qu e ro res sal -
tar que a par ti ci pa ção do Se na do na fe i ra se deve, em
gran de par te, ao in cen ti vo ini ci al dado pelo Se na dor, po -
e ta e es cri tor, Ro nal do Cu nha Lima, en tão 1º Se cre tá rio
da Casa. Este ano, de mos con ti nu i da de ao tra ba lho,
com a pre sen ça qua li fi ca da do Se na do na Fe i ra do Li -
vro, gra ças ao es for ço e à sen si bi li da de do Se na dor
Car los Pa tro cí nio, nos so 1º Se cre tá rio em exer cí cio.

É im por tan te men ci o nar o tra ba lho que es tão re -
a li zan do os fun ci o ná ri os do Se na do em Por to Ale gre,
que não me dem es for ços. Embo ra seja um tra ba lho
ex ten so, pois não têm sá ba do, do min go, nem dias de
fe ri a do, eles es tão lá. E o apo io e a pro cu ra da co mu -
ni da de ao es tan de do Se na do têm sido gra ti fi can tes.

Qu e ro tam bém res sal tar que o Se na do, sob a
co or de na ção da Di re to ra da Bi bli o te ca, nos sa fun ci o -
ná ria Si mo ne Bas tos Vi e i ra, e com a par ti ci pa ção dos
ab ne ga dos fun ci o ná ri os – como já co lo quei –, le vou
para a Fe i ra di ver sos lan ça men tos e os mais de cem tí -
tu los do Ca tá lo go de Pu bli ca ções, que in clui clás si cos
como Mi nha For ma ção, do po lí ti co e es cri tor per nam -
bu ca no Jo a quim Na bu co. Ao seu lado, es tão obras de
in te res se ju rí di co e po lí ti co, como a Cons ti tu i ção Fe de -
ral atu a li za da e vá ri os ou tros tex tos le ga is, to dos ven -
di dos a pre ço de cus to e com mu i ta pro cu ra.

O es tan de do Se na do re ce beu a vi si ta do Go -
ver na dor do Rio Gran de do Sul, Olí vio Du tra, e do
Pre fe i to de Por to Ale gre, Raul Pont, que fo ram pres ti -
gi ar a ini ci a ti va des ta Casa.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de es pe ci fi car al guns
da dos do even to. Essa é a 45ª Fe i ra do Li vro, re u nin -
do, nos seus 4,7 mil m2, li vre i ros e pa tro ci na do res,
que mon ta ram 183 es tan des, e, ain da, 109 au to res
ga ú chos, 57 es cri to res na ci o na is e 26 es tran ge i ros.

O even to, cujo Pre si den te é o Sr. Pa u lo Flá vio
Le dur, Pre si den te da Câ ma ra Rio-Grandense do Li -
vro, tem como tema “Ler é Des co brir”, de acor do com
o tema dos 500 Anos do Des co bri men to, ho me na ge -
an do in clu si ve Por tu gal.

Ou tro fato im por tan te é a cres cen te des re gi o na -
li za ção da fe i ra, com a pre sen ça cada vez ma i or dos
es cri to res e per so na li da des in te lec tu a is de ou tros
Esta dos e pa í ses. Nes te ano, Sr. Pre si den te, a fe i ra
con ta com 26 au to res es tran ge i ros, ori un dos de di ver -
sos pa í ses da Amé ri ca La ti na, Áfri ca ne gra, Esta dos
Uni dos, Ingla ter ra e Espa nha, en tre ou tros.

Uma das mais tra di ci o na is no País e com a ca -
rac te rís ti ca mar can te de ser re a li za da em pra ça pú bli -
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ca, a Fe i ra do Li vro de Por to Ale gre já re ce beu, ape -
nas nes ses dez pri me i ros dias de even to, mais de 700 
mil pes so as, e deve ven der cer ca de 500 mil exem -
pla res, con for me es ti ma ti va da Câ ma ra
Rio-Granden– se do Li vro. Pri me i ra Fe i ra do Li vro da
Amé ri ca La ti na, quan do foi cri a da, em 1955, a Fe i ra
do Li vro de Por to Ale gre ti nha so men te 15 bar ra cas.
Ve jam, V. Exªs, como ela cres ceu!

Gos ta ria tam bém de re gis trar a ho me na gem ao
es cri tor Dé cio Fre i tas, pa tro no da fe i ra. A es co lha é
ex tre ma men te jus ta, pois pre mia um es cri tor que tem
se de di ca do a res ga tar a ver da de i ra his tó ria da for ma -
ção po lí ti ca e cul tu ral do Esta do e do Bra sil.

Por tudo isso, pa ra be ni zo os or ga ni za do res do
even to.

A pre sença do Se na do não ape nas na Fe i ra do
Li vro do Rio Gran de do Sul, mas tam bém na de ou tros 
Esta dos, é fun da men tal para dar vi si bi li da de e va lo ri -
zar o tra ba lho do Se na do de edi ção e de pu bli ca ção
qua li fi ca da de obras que são le va das a es ses even -
tos. 

Con vi do to dos os Par la men ta res a vi si ta rem a
nos sa fe i ra. Pa re ce-me que o Se na dor Amir Lan do
tam bém es ta rá lá nes te fi nal de se ma na. 

Esse é o re gis tro que que ría mos fa zer, por que
as no tí ci as boas tam bém pre ci sam ser exal ta das no
ple ná rio des ta Casa. 

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a

mesa pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 620, DE 1999

Dis põe so bre a obri ga to ri e da de de
trans mis são, pe las pres ta do ras  de ser vi ço
de te le vi são por as si na tu ra, da TV Se na do e 
da TV Câ ma ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam as pres ta do ras de ser vi ço de te le -

vi são por as si na tu ra que uti li zem qua is quer mo da li da -
des de dis tri bu i ção de si na is obri ga das a trans mi tir,
nas suas res pec ti vas áre as de pres ta ção de ser vi ço,
a pro gra ma ção da TV Se na do e da TV Câ ma ra.

Pa rá gra fo úni co. A trans mis são a que se re fe re
o ca put des te ar ti go de ve rá ser gra tu i ta, in te gral e si -
mul tâ nea, sem in ser ções de qual quer na tu re za, es -
tan do as pres ta do ras isen tas de res pon sa bi li da de so -
bre o con te ú do da pro gra ma ção, ou de for ne ci men to
de in fra-estrutura para a pro du ção de pro gra mas.

Art. 2º Para fins do cum pri men to do dis pos to no
ar ti go an te ri or, a TV Se na do e a TV Câ ma ra de ve rão

vi a bi li zar, às suas ex pen sas, a en tre ga dos si na is em
ní ve is téc ni co ade qua do para sua trans mis são.

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

Jus ti fi ca ção

Uma das gran des con quis tas re cen tes com vis -
tas à de mo cra ti za ção dos es pa ços te le vi si vos foi, por
cer to, a in tro du ção do con ce i to dos cha ma dos “ca na is 
de aces so pú bli co” na le gis la ção que nor ma ti za a TV
a Cabo no País.

Com base nes se prin cí pio es ta be le ci do pela Lei n.
8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, foi pos sí vel ao Le gis la ti vo 
Fe de ral aper fe i ço ar seu sis te ma de co mu ni ca ção, cri an -
do a TV Se na do e a TV Câ ma ra, ve í cu los fun da men ta is
de apro xi ma ção do Par la men to com a so ci e da de.

A transmis são dos tra ba lhos das duas Ca sas,
es pe ci al men te a trans mis são ao vivo das ses sões
ple ná ri as e das re u niões das co mis sões, vem pro -
por ci o nan do um con tra to diá rio e di re to dos re pre -
sen tan tes ele i tos com a po pu la ção. Sem a ine vi tá vel
edi ção im pos ta pe las gran des re des de te le vi são co -
mer ci a is, o Le gis la ti vo apre sen ta-se por in te i ro,
trans pa ren te, com seus de fe i tos e vir tu des, ao povo
bra si le i ro.

Entre tan to, os tra ba lhos do Le gis la ti vo só po -
dem ser aces sa dos pe los as si nan tes de ser vi ço de te -
le vi são via cabo, já que a le gis la ção que re gu la os de -
ma is ser vi ços de dis tri bu i ção de sons e ima gens é
omis sa nes te par ti cu lar. O pre sen te pro je to pre ten de,
as sim, de ter mi nar que to das as pres ta do ras de ser vi -
ço de te le vi são por as si na tu ra, in de pen den te men te
da mo da li da de uti li za da para a dis tri bu i ção dos si na is, 
de vam re ser var ca na is para a trans mis são da TV Câ -
ma ra e da TV Se na do.

Na cer te za da im por tân cia, para a de mo cra cia, de
que se dis po ni bi li ze ao ma i or con tin gen te pos sí vel de
te les pec ta do res as ati vi da des do Par la men to, ofe re ce -
mos à Casa a pre sen te pro po si ção, es pe ran do con tar
com o apo io dos no bres co le gas para sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.) 
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº,    1999–CN

Se nhor Pre si den te,
A Co mis são Mis ta Espe ci al, cri a da atra vés do

Re que ri men to nº 37/99 – CN, des ti na da “a es tu dar as
ca u sas es tru tu ra is e con jun tu ra is das de si gual da des
so ci a is e apre sen tar so lu ções le gis la ti vas para er ra di -
car a po bre za e mar gi na li za ção e re du zir as de si gual -
da des so ci a is e re gi o na is” com fun da men to no ar ti go
76, § 1º, item I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re quer a pror ro ga ção dos seus tra ba lhos até o
dia 18 de no vem bro do cor ren te ano, em ra zão de
pre ci sar do re fe ri do pra zo ape nas para o re ce bi men to 
de su ges tões ao Re la tó rio Fi nal.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 1999. –  

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to que aca ba de ser lido será vo ta do na pró xi ma
ses são do Con gres so Na ci o nal.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 692, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o PLC nº 

27, de 1998, seja de sa pen sa do dos Pro je tos de Lei
da Câ ma ra nº 63/96 e nº 99/96, por ver sar so bre ma -

té ria dis tin ta (ins ti tu i ção do Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Infân cia) da que la tra ta da por es ses pro je tos.

Jus ti fi ca ção

O art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de -
ral es ta be le ce ser lí ci to efe tu ar a tra mi ta ção con jun ta de
pro je tos de lei que re gu lem a mes ma ma té ria.

Com ful cro em tal ar ti go, foi apro va do, em abril
des te ano, o Re que ri men to nº 149/99, que o PLC nº
27, de 1998, fos se apen sa do aos Pro je tos de Lei da
Câ ma ra nº 63/96 e 99/96.

Ain da que seja pos sí vel se de tec tar uma se me -
lhan ça en tre os ob je tos das pro po si ções aci ma re fe ri -
das – to dos es tão re la ci o na dos ao pro vi men to de ali -
men to –, uma aná li se mais acu ra da re ve la que o PLC
nº 27/98 tem pro pos ta di ver sa dos de ma is.

De fato, o PLC n º 63, de 1996, tem como ob je ti -
vo dis pen sar Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os
da apre sen ta ção de do cu men tos com pro ba tó ri os de
adim plên cia com obri ga ções pe ran te o go ver no fe de -
ral para re ce be rem re cur sos de de ter mi na dos pro -
gra mas, en tre os qua is se en con tram o da ali men ta -
ção es co lar. O PLC nº 99, de 1996, por sua vez, pre -
ten de al te rar a Lei nº 8.913/94 de modo a es ta be le -
cer cri té ri os para a trans fe rên cia dos re cur sos des ti -
na dos ao Pro gra ma de Ali men ta ção Esco lar. A in ter -
se ção das ma té ri as des ses dois pro jetos está no es -
ta be le ci men to de nor mas para a trans fe rên cia de re -
cur sos fe de ra is aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos 
Mu ni cí pi os.

O PLC nº 27, de 1998, en tre tan to, tem fi na li da de 
di ver sa. Sua prin ci pal pro pos ta é a ins ti tu i ção de um
pro gra ma na ci o nal de apo io à in fân cia que vi a bi li ze a
ali men ta ção de ges tan tes e de cri an ças de 0 a 7 anos
de ida de. Além dis so, de pre en de-se de seus dis po si -
ti vos a idéia de es ti mu lar os pe que nos e mé di os pro -
du to res de ali men tos das re giões onde re si dem o be -
ne fi ciá rio do pro gra ma. Tra ta-se de uma ini ci a ti va
abran gen te e com ple xa que, em nos so en ten der, me -
re ce tra je tó ria pró pria.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 1999. – 
Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 8.913, DE JULHO DE 1994

Dis põe So bre a mu ni ci pa li za ção da
me ren da es co lar.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
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Art. 1º Os re cur sos con sig na dos no or ça men to
da União, des ti na dos a pro gra mas de ali men ta ção
es co lar em  es ta be le ci men tos de edu ca ção
pré-escolar e de en si no fun da men tal, se rão re pas sa -
dos, em par ce las men sa is, aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os.

§ 1º O mon tan te dos re cur sos re pas sa dos a
cada Esta do, ao Dis tri to Fe de ral e a cada Mu ni cí pio
será di re ta men te pro por ci o nal ao nú me ro de ma trí cu -
las nos sis te mas de en si no por eles man ti dos.

§ 2º Os re cur sos des ti na dos a pro gra mas de ali -
men ta ção es co lar em es ta be le ci men tos man ti dos
pela União se rão di re ta men te por ela ad mi nis tra dos.

Art. 2º Os re cur sos só se rão re pas sa dos aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os que te -
nham, em fun ci o na men to, Con se lhos de Ali men ta ção 
Esco lar, cons ti tu í dos de re pre sen tan tes da ad mi nis -
tra ção pú bli ca lo cal, res pon sá vel pela área da edu ca -
ção; dos pro fes so res; dos pais de alu nos; e de tra ba -
lha do res ru ra is.

Art. 3º Cabe ao Con se lho de ali men ta ção Esco -
lar, en tre ou tras, a fis ca li za ção e o con tro le da  apli ca -
ção dos re cur sos des ti na dos à me ren da es co lar, e a
ela bo ra ção de seu re gi men to in ter no.

Art. 4º A ela bo ra ção dos car dá pi os dos pro gra -
mas de ali men ta ção es co lar, so bre a  res pon sa bi li da -
de dos Esta dos e Mu ni cí pi os atra vés de nu tri ci o nis ta 
ca pa ci ta do, será de sen vol vi da em acor do  com o
Con se lho de Ali men ta ção Esco lar, e res pe i ta rá os há -
bi tos ali men ta res de cada lo ca li da de, sua vo ca ção
agrí co la e a pre fe rên cia pe los pro du tos in na tu ra.

Art. 5º Na aqui si ção de in su mos, se rão pri o ri za -
dos os pro du tos de cada re gião, vi san do a  re du ção
dos cus tos.

Art. 6º A União e os Esta dos pres ta rão as sis tên -
cia téc ni ca aos Mu ni cí pi os, em es pe ci al na área da
pes qui sa em ali men ta ção e nu tri ção, ela bo ra ção de
car dá pi os e na exe cu ção de pro gra mas re la ti vos à
apli ca ção de re cur sos de que tra ta esta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Bra sí lia, 12 de ju lho de 1994; 173º da Inde pen -

dên cia e 106º da Re pu bli ca. – ITAMAR FRANCO –
Ru bens Ri cu pe ro – Anto nio José Bar bo sa.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem, Se na dor Hugo Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra úni ca e ex clu -
si va men te para re gis trar, em nome da Li de ran ça do
PFL, o re go zi jo e a ale gria pelo re tor no a esta Casa do 
emi nen te Se na dor Ro nal do Cu nha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
na tu ral men te se as so cia ao re go zi jo de V. Exª, que é
de toda a Casa.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.

É lido o se guin te:

OF. Nº 143/GSPH/99

Bra sí lia, 10 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do-o cor di al men te, va lho-me do

pre sen te para in for mar-lhe que o tex to do Pro je to de
Lei do Se na do nº 617, de 1999, de mi nha au to ria, pro -
to co la do na Se cre ta ria Ge ral da Mesa no dia de on -
tem, con ti nha erro em par te da jus ti fi ca ção.

Em vis ta do ex pos to, so li ci to que seja au to ri za da a 
re pu bli ca ção do ci ta do pro je to, con for me ori gi nal ane xo.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Pa u lo Har -
tung – PPS-ES.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 617, DE 1999

Alte ra o ca put do art. 2º do De cre to-Lei
nº 9.760, de 5 de se tem bro de 1946, atu a li zan -
do o con ce i to de ter re nos de ma ri nha.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 2º do De cre to-Lei nº

9.760, de 5 de se tem bro de 1946, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em
uma ex ten são de 13 (tre ze) me tros me di dos 
ho ri zon tal men te, para a par te da ter ra, da
po si ção da li nha do pre a mar-médio de
1999:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as,
até onde se faça sen tir a in fluên cia das ma -
rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das
e zona onde se faça sen tir a in fluên cia das
ma rés." (NR)

Art. 2º As áre as pú bli cas que, por for ça do ar ti -
go an te ri or, de i xam de cons ti tu ir ter re nos de ma ri -
nha, ou ter re nos acres ci dos de ma ri nha, pas sam a
ter a sua pro pri e da de as sim dis tri bu í da:
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I –- con ti nu am sob a ti tu la ri da de da União, aque -
las em que edi fi ca dos pré di os pú bli cos que abri guem
ór gãos ou en ti da des da ad mi nis tra ção fe de ral ou es -
te jam des ti na das à uti li za ção por pres ta do res de ser -
vi ços pú bli cos con ce di dos ou per mi ti dos pela União;

II – per ten cem aos Esta dos onde si tu a das,
aque las em que edi fi ca dos pré di os pú bli cos que abri -
guem ór gãos ou en ti da des de res pec ti va ad mi nis tra -
ção es ta du al ou es te jam des ti na das à uti li za ção por
pres ta do res de ser vi ços pú bli cos con ce di dos ou per -
mi ti dos pe los Esta dos;

III – per ma ne cem sob a ti tu la ri da de dos res pec -
ti vos do na tá ri os, aque las do a das me di an te pré via au -
to ri za ção em lei fe de ral;

IV – pas sam à pro pri e da de dos mu ni cí pi os onde 
si tu a das, aque las não en qua drá ve is nas hi pó te ses
des cri tas nos in ci sos an te ri o res e as par ce las atu al -
men te ce di das, lo ca das, ar ren da das ou afo ra das a
par ti cu la res pela União.

Pa rá gra fo úni co. A ven da dos imó ve is re ce bi dos 
pe los mu ni cí pi os na for ma do in ci so IV des te ar ti go
fica con di ci o na da à uti li za ção dos re cur sos cor res -
pon den tes na ca pi ta li za ção de fun dos de pre vi dên cia
para seus res pec ti vos ser vi do res.

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

Jus ti fi ca ção

Como é de co nhe ci men to ge ral, nos ter mos da
Cons ti tu i ção Fe de ral, são bens da União, den tre ou -
tros, os cha ma dos ter re nos de ma ri nha e seus acres -
ci dos (art. 20, VII).

Por sua vez, dis pon do so bre a de fi ni ção des ses
bens, as sim es ta be le ce o De cre to-Lei nº 9.760, de 5
de se tem bro de 1946:

“Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em
uma pro fun di da de de 33 (trin ta e três) me -
tros me di dos ho ri zon tal men te, para a par te
da ter ra, da po si ção da li nha do pre a -
mar-médio de 1831:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta
ma rí ti ma e nas mar gens dos rios e la go as, até
onde se faça sen tir a in fluên cia das ma rés;

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das
em zona onde se faça sen tir a in fluên cia das 
ma rés."

Art. 3º São ter re nos acres ci do de ma ri -
nha o que se ti ve rem for ma do, na tu ral ou ar -
ti fi ci al men te, para o lado do mar ou dos rios
e la go as, em se gui men to aos ter re nos de
ma ri nha."

Como se vê, nos ter re nos de ma ri nha são hoje 
de fi ni dos, fun da men tal men te, com base num pre su -

mí vel pre a mar-médio de 1831, a par tir do qual são
me di dos, ho ri zon tal men te, 33 (trin ta e três) me tros
li ne a res, em di re ção à ter ra.

Já os ter re nos acres ci dos de ma ri nha são aque -
les que, a par tir do re fe ren ci a do pre a mar-médio de
1831, se for ma rem, na tu ral ou ar ti fi ci al men te em di re -
ção opos ta, ou seja, para o lado do mar ou dos rios e
la go as.

Ora, até mes mo em ra zão de sua ori gem re mo -
ta, esse men ci o na do pon to de “pre a mar-médio de
1831", além de ser de di fí cil de ter mi na ção, tem ge ra -
do si tu a ções no mí ni mo inu si ta das em mu i tos re can -
tos do Bra sil, so bre tu do no que se re fe re à in se gu ran -
ça ju rí di ca de que se res sen tem mu i tos ad qui ren tes
de imó ve is re si den ci a is em ci da des li to râ ne as.

A si tu a ção tor na-se par ti cu lar men te cu ri o sa
quan do se tem pre sen te os ter re nos acres ci dos de
ma ri nha, sur gi dos, mu i to fre qüen te men te, em de cor -
rên cia do ater ra men to, au to ri za dos ou mes mo pa tro -
ci na dos por go ver nos, de áre as li to râ ne as.Com o
cres ci men to ur ba no, exis tem hoje, em mu i tas ci da des 
e ca pi ta is como Vi tó ria, Flo ri a nó po lis, São Luis, Be -
lém, por exem plo ca sos, cen te nas de me tros da pra ia. 
Só que, por for ça des se his tó ri co “pre a mar-médio de
1831", tais edi fi ca ções si tu am-se em ter re nos acres -
ci dos de ma ri nha, o que faz com que os ad qui ren tes
des ses imó ve is, qua se sem pre pes so as que não co -
nhe cem os me an dros do nos so di re i to, te nham que
pa gar, per pe tu a men te, fo ros anu a is à União e ja ma is
ve nham a dis por de uma es cri tu ra de fi ni ti va.

De ou tra par te, isso tem tam bém o ine gá vel efe i -
to de trans for mar a União, pos si vel men te, na ma i or
pro pri e tá ria de áre as ur ba nas em mu i tos Esta dos bra -
si le i ros, o que se nos afi gu ra, nos dias atu a is, um mo -
nu men tal con tra-senso, pois é no tó rio que, há já vá ri -
os anos, vem sen do pro mo vi da subs tan ci al re for ma
pa tri mo ni al no âm bi to do Esta do, ob je ti van do exa ta -
men te de i xar ao po der pú bli co ape nas o cum pri men to 
de suas fun ções bá si cas e es sen ci a is.

Essa, em li nhas ge ra is, é a re a li da de que pre -
ten de mos al te rar com o pre sen te pro je to.

Como me di das ini ci a is, es ta mos pro pon do que
seja re du zi da de 33 (trinta e três) para 13 (tre ze) me -
tros a área que deve cons ti tu ir os cha ma dos ter re nos
de ma ri nha, a ser de li mi ta da, po rém, a par tir do pre a -
mar-médio do ano de 1999. Isso, a nos so ver, par ti cu -
lar men te em ra zão do en cur ta men to da área des se
tipo de bem da União, con tri bu i rá não ape nas para re -
du zir a atu al mar gem de in se gu ran ça ju rí di ca de que
se re sen tem mu i tos mi lha res de fa mí li as, como so -
bre tu do per mi ti rá uma pre ci sa de fi ni ção do pon to a
par tir do qual de vem ter iní cio os ter re nos de ma ri nha
e seus acres ci dos.
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Por opor tu no, ca be-nos en fa ti zar que esse con -
jun to de me di das não tra rá qual quer in de fi ni ção ju rí di -
ca so bre a si tu a ção das áre as que de i xa rem de cons -
ti tu ir ter re nos de ma rinha e seus acres ci dos, pois
para pre ve ni-la es ta be le ce mos as vá ri as re gras ob -
je to do art. 2º do pro je to, que não so men te res guar -
dam o di re i to de pro pri e da de da União e dos Esta -
dos so bre as áre as onde têm edi fi ca ções ou  ope -
ram con ces si o ná ri os e per mis si o ná ri os de ser vi ços
pú bli cos que in te gram a sua ór bi ta de atu a ção,
como ain da cla ra men te de fi nem a pro pri e da de dos
mu ni cí pi os so bre as de ma is áre as ex ce den tes, pas -
san do a es tes, in clu si ve, as par ce las de ter re no atu al -
men te ce di das, lo ca das, ar ren da das ou afo ra das pela 
União a par ti cu la res.

Res sal te-se, por fim, que tam pou co ocor re rá
qual quer tipo de di la pi da ção do pa tri mô nio, pois,
como aci ma as si na la do, con ti nu a rá a ser es ta tal a
pro pri e da de das áre as que não mais cons ti tu í rem ter -
re nos ou acres ci dos de ma ri nha, além do que, para
os mu ni cí pi os, hoje em vi sí ve il di fi cul da des fi nan ce i -
ras, es ses imó ve is po de rão cons ti tu ir va li o sa fon te de
re for ço de ca i xa, ob ser va da sem pre a li mi ta ção im -
pos ta no pa rá gra fo úni co do art. 2º do pro je to, que
con di ci o na a sua ali e na ção à uti li za ção dos re cur sos
au fe ri dos na ca pi ta li za ção de fun dos de pre vi dên cia
para seus ser vi do res, se gu ra men te um dos re le van -
tes pro ble mas do Esta do bra si le i ro na atu a li da de.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 1999. –
Pa u lo Har tung.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 9.760, DE 5 DE
SETEMBRO DE 1946

Dis põe so bre os bens imó ve is da
União e dá ou tras pro vi dên ci as

....................................................................................
Art. 2º São ter re nos de ma ri nha, em uma pro fun -

di da de de 33 (trin ta e três) me tros, me di dos ho ri zon -
tal men te, para a par te da ter ra da po si ção da li nha da
pre a mar-média de 1831:

a) os si tu a dos no con ti nen te, na cos ta ma rí ti ma
e nas mar gens dos rios e la go as, até onde se faça
sen tir a in fluên cia das ma rés:

b) os que con tor nam as ilhas si tu a das em zona
onde se faça sen tir a in fluên cia das ma rés.

Pa rá grafo úni co. Para os efe i tos dês te ar ti go, a
in fluên cia das ma rés é ca rac te ri za da pela os ci la ção,
pe rió di ca de 5 (cin co) cen ti me tros pelo me nos do ní -

vel das águas, que ocor ra em qual quer épo ca do ano.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 20. São bens da União:

....................................................................................
VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos:

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia de fe re o pe di do for mu la do pelo Sr. Se na -
dor Pa u lo Har tung.

O ofí cio lido vai à pu bli ca ção. 
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -

sa-se à

ORDEM DO DIA 

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 1995-A

(Substitutivo da Câmara)

Ter ce i ro dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra dos De pu -
ta dos à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 1, de 1995-A (nº 472-B/97, na que la Casa), 
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Espe ri dião Amin, que al te ra os arts. 48, 57,
61, 62, 64 e 84 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá 
ou tras pro vi dên ci as. (Re gu la men ta a ado ção
de Me di das Pro vi só ri as), ten do

Pa re cer sob nº 878, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs -
ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do. 

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta.
O SR. ARTUR DA TÁ VO LA (Sem Par ti do – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a

pa la vra o Se na dor Artur da Tá vo la, para dis cu tir.
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Sem Par ti do – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, tal vez seja até oci o so dis cu tir ma té ria li ga da às
me di das pro vi só ri as, mas, des de a Cons ti tu i ção de
1988, é pra ti ca men te um tema que di vi de a vida na ci -
o nal. 

Con fes so que, após to dos es ses anos e ape sar
de todo o es for ço de re gu la men ta ção que a pro pos ta
apre sen ta – aliás, pa re ce-me al ta men te pre ci so e
qua li fi ca do, por que re to ma a ques tão, co lo can do-a
nos seus de vi dos ter mos –, te nho ob ser va do algo que 
vai além da me di da pro vi só ria e que en vol ve a pró pria 
ação do Par la men to nes sa ma té ria. Pos so sin te ti zá-lo 
da se guin te for ma: pelo modo que as me di das pro vi -
só ri as vêm sen do emi ti das e pelo qual se vem le gis -
lan do no Bra sil des de 1988, há uma di ta du ra do Po -
der Exe cu ti vo. Não me re fi ro a este ou àque le go ver -
no, mas ao fato em si. 

Se ana li sar mos em pro fun di da de o pre si den ci a lis -
mo bra si le i ro, va mos ve ri fi car que ele é nada mais nada
me nos que uma di ta du ra le gal, re fe ren da da pe las ur -
nas; uma di ta du ra de um di ta dor pro vi só rio – por cin co
anos –, tais os po de res que se con cen tram não ape nas
na União, mas, so bre tu do, nas mãos do Go ver no Fede -
ral, que é o re pre sen tan te da União.

O pri me i ro pon to pelo qual o pre si den ci a lis mo
bra si le i ro se apre sen ta como di ta du ra le gal con sis te
no fato de que não há qual quer re la ção en tre pro gra -
ma do Go ver no e ar ti cu la ção com o Par la men to. O
pro gra ma de qual quer Go ver no é atri bu i ção es pe cí fi -
ca e ex clu si va do Po der Exe cu ti vo, que o faz à re ve -
lia do Par la men to, a tal pon to que não é con sul ta do
nem so bre ma té ri as que se rão en vi a das a ele sob a
for ma de men sa gens. Qu al quer Go ver no um pou co
mais pru den te, após re u nir-se com seus téc ni cos,
de ve ria ter o cu i da do de ou vir as li de ran ças par la -
men ta res, já que é no Par la men to que os pro je tos
irão tra mi tar. Mas o Po der Exe cu tivo não toma essa
me di da nem quan do pre ci sa de vo tos no Par la men -
to.E ao que se as sis te, pelo fato de que a cor re la ção
de for ças que ele ge o Par la men to não é a mes ma que 
ele ge o Pre si den te da Re pú bli ca, é uma cons tan te e
fla gran te ati tu de de con fli to en tre Po der Exe cu ti vo e
Par la men to. E como é re sol vi do esse con fli to? Pela
emas cu la ção do Par la men to, pela co op ta ção de qua -
dros do Par la men to. E é por esse in ter mé dio que ca -
mi nham os ín vi os ata lhos da fi si o lo gia, da des mo ra li -
za ção do Par la men to. 

É, por tan to, uma prá ti ca que vi o len ta os par ti -
dos, des tru in do-os por den tro, por que a co op ta ção
mu i tas ve zes se dá, para vo tos in di vi du a is, den tro do
Par la men to, no seio dos par ti dos. Isso não es ti mu la a

har mo nia dos Po de res e que con cen tra nas mãos do
Po der Exe cu ti vo pra ti ca men te todo o co man do do
pro ces so. Após essa ati vi da de, que já não é sim ples e 
fá cil, às ve zes, após anos de tra mi ta ção de uma ma -
té ria no Con gres so Na ci o nal, a ma té ria vai para o
Pre si den te da Re pú bli ca, e den tro do sis te ma que te -
mos, apa re ce uma fi gu ra mu i to pou co con si de ra da
nas dis cus sões po lí ti cas e nas dis cus sões do de ba te
po lí ti co: o veto. O veto, como está concebi do no pre si -
den ci a lis mo bra si le i ro, é, de to das, a ma i or pro va da
di ta du ra le gal do Po der Exe cu ti vo. É pra ti ca men te im -
pos sí vel der ru bar um veto, pelo quo rum exi gi do, até
por que as ses sões do Con gres so para tal não são su -
fi ci en te men te exa us ti vas da ma té ria para que um
veto seja, a ri gor, con si de ra do em pro fun di da de pe los 
Par la men ta res. Con ve nha mos, como são vo ta dos os
ve tos? Por di fi cul da de das re u niões do Con gres so, os 
ve tos são vo ta dos em blo co. Cada as ses so ria par la -
men tar dá a seus par la men ta res a po si ção em re la -
ção ao veto, e pou quís si ma dis cus são, pou quís si mo
co nhe ci men to da ma té ria vo ta da exis te. E uma vez
que o Par la men to, após mu i tas ve zes, em caso de
leis mais com ple xas, após anos de de li be ra ção cons -
trói, ar ti cu la uma ali an ça em tor no de uma lei, bas ta o
Po der Exe cu ti vo ve tá-la, no todo ou par te, para que
esse tra ba lho sim ples men te de sa pa re ça e de que
seja pra ti ca men te im pos sí vel re vo gar um veto no sis -
te ma que te mos. 

Te mos, por tan to, um sis te ma tri par ti te que fun ci -
o na te o ri ca men te. Os Po de res, no caso do Exe cu ti vo
e do Le gis la ti vo, não fun ci o nam de modo har mô ni co.
O Po der Le gis la ti vo nada mais é do que um apên di ce
do Po der Exe cu ti vo. E essa é uma das tra gé di as na ci -
o na is, mu i to pou co com pre en di das por esta Na ção,
que, ain da re cen te men te, num ple bis ci to, der ru ba a
pos si bi li da de de cons tru ção efe ti va de uma or dem
po lí ti ca ma i or e ma du ra, que se ria ou é a or dem po lí ti -
ca do par la men ta ris mo. No en tan to, gra ças a um par -
la men ta ris mo que se so nhou para o Bra sil e que não
pas sou na Cons ti tu in te por ques tões cir cuns tan ci a is,
as mes mas de na tu re za fi si o ló gi ca, que no sis te ma
atu al le vam os par ti dos à frag men ta ção in ter na e o
Po der Exe cu ti vo a um con tro le do Le gis la ti vo, es ta -
mos aí com uma prá ti ca de me di das pro vi só ri as que,
ana li sa das à luz de qual quer fri e za, ob je ti vi da de, nos
mos tra rá um ver da de i ro fra cas so da ati vi da de par la -
men tar, não por cul pa dos par la men ta res, mas por
cul pa da pró pria na tu re za da me di da pro vi só ria. A ri -
gor, que co mis são de me di da pro vi só ria fun ci o na no
Par la men to para es tu dá-la? Qual de las se re ú ne? E
por que tal não acon te ce? Por que não adi an ta. Tal não
acon te ce por que não adi an ta, a me di da pro vi só ria já
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está em vi gor, não há con di ções pra ti ca men te de ela
ser es tu da da e ser re vo ga da e, em mu i tos ca sos, se
ela vi es se a ser re vo ga da, já os seus efe i tos, obtidos
na so ci e da de, tor na ri am ab so lu ta men te in viá vel essa
re vo ga ção. Por tan to, a me di da pro vi só ria acen tua,
além do veto, esse ca rá ter ar bi trá rio, ine ren te men te
ar bi trá rio, do Po der Exe cu ti vo na sis te má ti ca bra si le i -
ra. Não me re fi ro es pe ci fi ca men te a ne nhum go ver no
em par ti cu lar, mas a to dos.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, nos
deparamos com outra realidade. Há matérias,
sobretudo matérias na área econômica, que, no
processo de globalização contemporâneo, com o
mercado financeiro organizado em termos mundiais,
com eventualidades econômicas muitas vezes
ligadas a bolsas de valores, exigem medidas rápidas.
E aqui eu inverto a ótica, para levar, se possível, o
Congresso a uma reflexão. Por outro lado, é verdade
que o Congresso Nacional também não está
aparelhado para o julgamento de matérias que, por
sua natureza, necessitam de rapidez.

Fica mos, por tan to, di an te des sa dis jun ti va, que,
além do es forço des sa lei que re gu la – e o faz bem,
mas não toca no es sen ci al –, me re cia por par te do
Par la men to uma re fle xão mais am pla. Nem ce der,
como se cede, ao Po der Exe cu ti vo para que ele seja
como é, uma di ta du ra le gal, nem ter um Par la men to
tão len to, que não seja ca paz de vo tar com ra pi dez
ma té ri as que são es sen ci a is para o dia-a-dia da po -
pu la ção.

Era o que tinha a dizer a respeito, ao discutir
essa matéria.

Agradeço a V. Exª a tolerância com a minha
ultrapassagem do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua 
em discussão a matéria. (Pausa.)

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo 
a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, essa matéria merece
realmente uma reflexão e uma ponderação séria por
parte do Senado Federal. Não quero responder ao
Senador Artur da Távola, até porque, em primeiro
lugar, concordo com tudo o que S. Exª disse, mas,
como Relator, devo até procurar repercutir um pouco
as palavras de S. Exª. Algumas verdades importantes 
acentuadas pelo Senador Artur da Távola merecem
ser aqui revistas, revisitadas, Sr. Presidente.

Pri me i ro, o fato de que as co mis sões mis tas,
que são co mis sões mis tas de ca rá ter pro vi só rio e,
por tan to, só exis tem em fun ção da me di da pro vi só ria,
não se re ú nem, o que é fato no tó rio, re pe ti do e co nhe -
ci do. Há cer ca de 70 me di das pro vi só ri as em an da -
men to, ou seja, em pro ces so de re e di ção, e não há
caso de co mis são mis ta que es te ja se re u nin do. Entre 
as pro po si ções que es ta mos fa zen do, mas isso não
de pen de ria de tex to cons ti tu ci o nal, está a idéia de se
cri ar pos te ri or men te, para efe i to de exa me das me di -
das pro vi só ri as, uma co mis são mis ta per ma nen te,
com o mes mo ca rá ter ins ti tu ci o nal que tem, por
exem plo, a Co mis são de Orça men to, for ma da por
De pu ta dos e Se na do res, mas com um ca rá ter tem po -
rá rio que cor res pon da ao pe río do de uma ses são le -
gis la ti va, de modo que isso lhe da ria qua se que a apa -
rên cia ou qua se que o re ves ti men to for mal de uma
co mis são per ma nen te. Por tan to essa ques tão da co -
mis são mis ta re fe ri da pelo Se na dor Artur da Tá vo la é
fun da men tal e é den tro dis so que está ela bo ra do o
subs ti tu ti vo à pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que
apre sen ta mos.

Em segundo lugar, a questão das sessões
conjuntas do Congresso Nacional. Ao se referir ao
problema do veto, muito cabivelmente, o Senador
Artur da Távola levantou o fato de que é muito raro,
senão quase impossível, realizar-se uma sessão
conjunta do Congresso Nacional com o quorum
efetivo exigido para a validade de uma decisão. Dou
como exemplo a recente Medida Provisória nº 1.918,
que tratou das dívidas agrícolas, e hoje, publicada no
Diário Oficial, se transforma em lei. Fizemos um
esforço hercúleo para em menos de 20 dias produzir
um resultado. Ouvimos os agricultores, as entidades,
os sindicatos, fizemos reuniões com os Srs. Ministros
Pratini de Moraes e Pedro Malan, reuniões
sucessivas, intensas, longas, penosas, demoradas, e 
conseguimos o milagre quase inesperado de, em
menos de 30 dias, produzir um relatório e ter um
parecer com o projeto de conversão.

No dia da votação, convocado o Congresso
Nacional pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães,
convocada a sessão conjunta, o que ocorre? Para
votar matéria tão crucial, tão importante, tão decisiva
como a questão das dívidas agrícolas, que nos
custou horas e horas de trabalho intenso e de penosa
negociação, não havia quorum na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, na sessão conjunta
do Congresso Nacional. Pois bem. Foi reeditada a
Medida Provisória nº 1.918, das dívidas agrícolas.
Tivemos que marcar nova votação para a semana
seguinte, aí então com mais tempo, já com poder
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convocatório em ação, quem sabe com a
possibilidade de haver quorum na sessão conjunta,
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, já
que estes são contabilizados separadamente.

Na terça-feira seguinte, lá estava o Presidente
Antonio Carlos Magalhães dando início à sessão e,
no entanto, não havia quorum na Câmara e no
Senado. Só um acordo feito com o Líder da Oposição
possibilitou a aprovação da MP nº 1.918, das dívidas
agrícolas. Não fora o acordo e a lei de conversão, que 
hoje foi publicada no Diário Oficial, não existiria.

Re fi ro-me a esse exem plo ape nas para ar gu -
men tar e para de cla rar a qua se que fa lên cia, a qua se
que in vi a bi li da de de se con ti nu ar apos tan do nas ses -
sões con jun tas do Con gres so Na ci o nal para o exa -
me, apre ci a ção e vo ta ção de me di das pro vi só ri as.

Esse é um outro ponto da fala do Senador Artur
da Távola que eu queria revisitar e repisar. De fato,
enquanto o veto depender de sessões conjuntas do
Congresso Nacional, não serão devida e
criteriosamente examinados e votados.

Em re la ção às me di das pro vi só ri as, es ta mos dan -
do um pas so à fren te, ten tan do co lo car num pa ta mar e
numa es fe ra de vi a bi li da de, ado tan do a vo ta ção das
me di das pro vi só ri as em Ca sas e ses sões se pa ra das.
Vo ta da a ma té ria na Câ ma ra, vin do para o Se na do,
tran ca-se a pa u ta no Se na do e dá-se a ela o re gi me de
ur gên cia, sem pre ju di car o an da men to das ma té ri as da
Câ ma ra e vi ce-versa. Qu an do a ini ci a ção da ma té ria se
der no Se na do, ocor re o mes mo, e o mes mo se re pe te
em re la ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sr. Pre si den te, como Re la tor da ma té ria – e apro -
ve i tan do a in ter ven ção do Se na dor Artur da Tá vo la –,
sen ti-me no de ver de ma ni fes tar-me so bre es ses dois
pon tos nes ta tar de, para di zer o quan to é es sen ci al
que as Srªs e os Srs. Se na do res apro vem esta emen -
da cons ti tu ci o nal, para que ela pos sa re pre sen tar esse 
avan ço ins ti tu ci o nal que pre ten de mos nas re la ções
en tre os Po de res da Re pú bli ca.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são a ma té ria.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Tem V. Exª a pa la vra para dis cu tir.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, des de o Pre si den te Col lor, mais de
qua tro mil me di das pro vi só ri as fo ram edi ta das pelo
Po der Exe cu ti vo. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so é o cam peão, com mais de 3.200 me di das
pro vi só ri as edi ta das du ran te o pe río do do seu Go ver -
no. O Po der Exe cu ti vo, por tan to, le gis lou bem mais
do que o Po der Le gis la ti vo.

Se ria for te de ma is afir mar que a me di da pro vi -
só ria é uma ex cres cên cia ou, usan do ve lhos cha vões
co nhe ci dos, o en tu lho ju rí di co re ma nes cen te do pe -
río do au to ri tá rio ins pi ra do na ins ti tu i ção dos de cre -
tos-leis?

Con fes so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, não en ten der como exa ge ro esse tipo de afir ma -
ção. É evi den te que esse es for ço ago ra, por meio de
uma nova re gu la men ta ção, vai re du zir o im pac to au -
to ri tá rio da me di da pro vi só ria no pro ces so le gis la ti vo.
Sem dú vi da, ve ri fi car que uma úni ca me di da pro vi só -
ria te nha sido re e di ta da mais de 70 ve zes é um exa -
ge ro sem pre ce den tes. Esta mos vi ven do esse exa ge -
ro. Por tan to, é pre ci so avan çar.

Con si de ro im por tan te a ini ci a ti va do Se na dor
José Fo ga ça de es ta be le cer uma apre ci a ção dis tin ta,
nas duas Ca sas, das me di das pro vi só ri as, eli mi nan do 
a ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal. Se no ple -
ná rio do Se na do é pos sí vel que um ora dor se pro nun -
cie a res pe i to de as sun tos im por tan tes sem a ne ces -
sá ria aten ção de seus Pa res, ao me nos é pos sí vel fa -
zer o pro nun ci a men to. No Con gres so Na ci o nal, quan -
do há ses são con jun ta, é im pra ti cá vel qual quer tipo
de pro nun ci a men to. O que se es ta be le ce é a anar -
quia, da for ma mais ve xa tó ria e des gas tan te pos sí vel
e ima gi ná vel. Quem tem a opor tu ni da de de as sis tir,
pela TV Se na do ou pela TV Câ ma ra, a uma ses são
con jun ta do Con gres so Na ci o nal fica im pres si o na do
com a fal ta de res pe i to e con si de ra ção, com a fal ta de
efi ciên cia no de ba te de as sun tos im por tan tes, com a
for ma ir res pon sá vel de se de li be rar so bre ques tões
es sen ci a is para o País.

Ima gi no a in dig na ção co le ti va da que les que po -
dem pre sen ci ar esse tipo de es pe tá cu lo le gis la ti vo no
Con gres so Na ci o nal. Não há como com pre en der
como pode pro ce der o Con gres so des sa for ma, que
tem tan ta res pon sa bi li da de di an te da Na ção. Por
isso, con si de ro a ini ci a ti va do Se na dor Fo ga ça opor -
tu na, pru den te e que pode si na li zar uma mu dan ça im -
por tan te na apre ci a ção das me di das pro vi só ri as aqui
no Con gres so Na ci o nal. Sem dú vi da não é ide al, é
um avan ço, mas não é o que se de se ja. De se ja mos o
fim das me di das pro vi só ri as. 
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Qu e re mos é um pro ces so le gis la ti vo efi ci en te,
ágil, ca paz de ofe re cer res pos tas ime di a tas às as pi ra -
ções da so ci e da de e tam bém con di ções de go ver na -
bi li da de. O que não po de mos é, com a nos sa len ti -
dão, atra van car as ações de go ver no que ne ces si tam
de efi ciên cia e ra pi dez. É cla ro que não te mos a au to -
ri da de ne ces sá ria para com ba ter a edi ção de me di -
das pro vi só ri as, en quan to não en con trar mos uma sis -
te má ti ca le gis la ti va que nos pos si bi li te ofe re cer res -
pos ta com agi li da de às exi gên ci as, não do Exe cu ti vo,
mas so bre tu do da so ci e da de.

Não po de mos al ge mar o Po der Exe cu ti vo, de i -
xar de lhe ofe re cer os me ca nis mos in dis pen sá ve is ao
exer cí cio da ati vi da de ad mi nis tra ti va, ao de sen vol vi -
men to das po lí ti cas pú bli cas de in te res se na ci o nal.
Por isso, não po de mos pos tu lar já o fim da edi ção de
me di das pro vi só ri as.

Mas, Sr. Pre si den te, te nho uma su ges tão. Com
a Cons ti tu i ção, o Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, tem tido o ma i or in te res se em mo der ni zar 
as ati vi da des do Legis la ti vo, em tor nar este Po der
mais for te e res pe i ta do pela opi nião pú bli ca bra si le i -
ra, quem sabe não se ria a opor tu ni da de de o pró -
prio Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, cons ti tu ir uma Co mis são Mis ta, de Se na do -
res e De pu ta dos, para uma aná li se em pro fun di da -
de do Re gi men to das duas Ca sas, para es ta be le -
cer mos um novo mo de lo a fim de que o pro ces so le -
gis la ti vo se tor ne mais rá pi do, efi ci en te, com pe ten -
te e efi caz, para que pos sa mos pos tu lar, re al men te, 
o fim des sa ex cres cên cia que é a uti li za ção de for -
ma au to ri tá ria do ex pe di en te da me di da pro vi só ria,
que, sem dú vi da, não é o ide al para um país que de -
se ja se con so li dar como uma na ção ver da de i ra men te 
de mo crá ti ca.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é a ma ni fes ta ção que
faço, na tar de de hoje, apro ve i tan do a opor tu ni da de
da dis cus são des ta pro pos ta. Enfa ti zo, mais uma vez, 
a su ges tão de se cons ti tu ir uma Co mis são Mis ta que
pos sa ide a li zar um novo mo de lo para o Con gres so
Na ci o nal. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na opor tu -
ni da de em que, mais uma vez, esta Casa de li be ra
so bre um as sun to tão im por tan te e sig ni fi ca ti vo para 
o equi lí brio dos Po de res, as me di das pro vi só ri as, ao 

in vés de se rem ex tir pa das do tex to cons ti tu ci o nal,
me di an te uma emen da cons ti tu ci o nal que al te ra vá -
ri os ar ti gos da nos sa Car ta Mag na, con ti nu a rão a
sub sis tir no nos so mun do ju rí di co. Pelo me nos os
arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66 e 84 con ti nu a rão a exis -
tir, mo di fi ca dos que fo ram pelo subs ti tu ti vo de au to -
ria do Se na dor José Fo ga ça, que es tu dou em pro -
fun di da de a ma té ria. E ve ri fi ca mos que este as sun to 
das me di das pro vi só ri as só veio a ser fo ca li za do e
es tu da do por ini ci a ti va do Se na do Fe de ral. 

Lem bro-me bem que foi cons ti tu í da uma Co mis -
são, cujo Re la tor foi o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, do
Esta do da Ba hia, que teve a in cum bên cia de dar seu
pri me i ro pa re cer de como de ve ri am per ma ne cer na
Cons ti tu i ção as me di das pro vi só ri as. A Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia se pro nun ci ou so -
bre o as sun to, apro vou al gu mas emen das ao tex to
apre sen ta do pelo Se na dor Jo sap hat Ma ri nho e a ma -
té ria foi à Câ ma ra dos De pu ta dos. Qu an do vol tou ao
Se na do, de po is de so frer al te ra ções, o Se na dor José
Fo ga ça, de sig na do para re la tar a ma té ria, re sol veu
apre sen tar um subs ti tu ti vo al te ran do prin ci pal men te a 
for ma de an da men to das me di das pro vi só ri as, an da -
men to an tes pro pos to no âm bi to do Con gres so Na ci -
o nal para me di das pro vi só ri as que ago ra se rão apre -
ci a das in di vi du al men te por cada Casa; pela Câ ma ra
e pelo Se na do Fe de ral.

Entran do no mé ri to, Sr. Pre si den te, acha mos
que den tre as com pe tên ci as que po dem ser uti li za das 
pelo Go ver no Fe de ral, com pe tên ci as le gis la ti vas,
está aque la de po der ba i xar me di da pro vi só ria, es ta -
be le cen do ín di ces para a co bran ça de im pos tos
como, por exem plo, o Impos to de Ren da e pro ven tos
de qual quer na tu re za. To dos sa be mos, uma me di da
pro vi só ria que ve nha a ser edi ta da so bre este as sun -
to, atin gi rá mi lha res e mi lha res de bra si le i ros, pes so -
as fí si cas e ju rí di cas que po de rão ser, de um mo men -
to para ou tro, pe na li za das por for ça de uma me di da
pro vi só ria que re sol va au men tar as alí quo tas do
Impos to de Ren da. 

Em tem pos pas sa dos, a pró pria Ingla ter ra for ta -
le ceu-se no seu le gis la ti vo, fez a sua pró pria re vo lu -
ção quan do a mo nar quia es ta va abu san do dos seus
po de res e co bran do, in dis cri mi na da men te, im pos tos
que de ve ri am ser pa gos pela so ci e da de. 

Sr. Pre si den te, além das res tri ções que te mos
so bre a me di da pro vi só ria e a sua apli ca ção em um
con tex to de um re gi me pre si den ci al, agra va-se a sua
apli ca ção quan do se per mi te que ela seja ba i xa da
para au men tar o Impos to de Ren da. Ago ra mes mo,
te mos uma alí quo ta ele va dís si ma do Impos to de Ren -
da, de 27,5%, que é paga pe las pes so as fí si cas – tra -

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  281



ba lha do res e fun ci o ná ri os pú bli cos – que são pe na li -
za das, to dos os me ses, sem qual quer pos si bi li da de
de uma re du ção. Se o Go ver no, de um dia para o ou -
tro, re sol ver au men tar essa alí quo ta, fi ca rá mu i to di fí -
cil, atra vés da apre ci a ção des sa me di da pro vi só ria,
que pro fi ra essa ma jo ra ção, ver-se a der ru ba da des -
sa pro pos ta do Exe cu ti vo. 

Por isso, Sr. Pre si den te, ape sar de ter pelo Se -
na dor José Fo ga ça o ma i or res pe i to, pois – te nho
cer te za – é um dos Par la men ta res mais com pe ten -
tes do Con gres so Na ci o nal, S. Exª pro cu rou de fato
me lho rar a re da ção. De ve mos le var em con ta que
an tes não ha via ne nhu ma re gu la men ta ção so bre a
edi ção de me di das pro vi só ri as. Assim, já foi um
avan ço. Des ta for ma, aí está o pon to po si ti vo do re -
la tó rio do Se na dor José Fo ga ça. Con tu do, vol to a
in sis tir que a me di da pro vi só ria, como o pró prio
nome está di zen do, quem sabe, po de ria pre va le cer
ain da por uns dois anos, após o que vol ta ría mos a
um sis te ma an te ri or em que só o Le gis la ti vo po de ria 
dis por so bre as ma té ri as fo ca li za das nes sa emen da
cons ti tu ci o nal, in clu si ve o au men to do im pos to que
pode ser fe i to com a ca ne ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca.

Por isso, Sr. Pre si den te, na vo ta ção des ta ma -
té ria, la men ta vel men te, não po de rei acom pa nhar o
no bre Se na dor José Fo ga ça. Irei abs ter-me da sua
vo ta ção. Entre tan to, quan do o Le gis la ti vo – te nho
cer te za que ocor re rá um dia – to mar a ini ci a ti va de
re vo gar a me di da pro vi só ria, por que se tra ta de ma -
té ria tí pi ca do re gi me cons ti tu ci o nal par la men ta ris ta,
en tão o Se na dor José Fo ga ça con ta rá in te gral men te 
com o meu voto, com o meu apo io na re vo ga ção tá -
ci ta e ex pres sa des ta ma té ria, que não se co a du na
com o nos so re gi me pre si den ci a lis ta.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A ma té ria con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus -
são, terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 13, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 13, de 1999 – Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Luiz Este -

vão, que al te ra a Lei Com ple men tar nº 82,
de 27 de mar ço de 1995, acres cen tan do pa -
rá gra fo ao art. 1º, III, para dis por so bre o
côm pu to das re ce i tas e des pe sas cor ren tes
do Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer sob nº 760, de 1999, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CAE
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Não fo ram ofe re ci das emen das à pro po si ção,
du ran te o pra zo re gi men tal de 5 dias.

Pas sa-se à dis cus são em con jun to do pro je to
e da emen da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to do art. 288, in ci so III, le tra “a”, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de para a sua
apro va ção do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces so ele -
trô ni co.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar a
Emen da nº 1-CAE (Subs ti tu ti va), que tem pre fe rên -
cia re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, o PSDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel,
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PSDB vota “sim”.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Pre si den te, O PFL vota “sim”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB vota “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PFL e o PMDB vo tam “sim”.

A SRA. MARINA SILVA (BLOCO/PT – AC) – A
Ban ca da do Blo co en ca mi nha o voto “sim”, Sr. Pre si den -
te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Blo co vota “sim”.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr. Pre si -
den te, o PPB acom pa nha o voto do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PPB acom pa nha o voto do Blo co.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Vo ta ram SIM 61 Srs. Se na do res; e NÃO 3
Srs. Se na do res. 

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 65 vo tos.
Apro va do o subs ti tu ti vo (Emen da nº 1-CAE).
Fica pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

EMENDA Nº 1-CAE
(Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 13, DE 1999-COMPLEMENTAR

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 96, de
31 de maio de 1999, que “Dis ci pli na os li mi -
tes das des pe sas com pes so al, na for ma do 
art. 169 da Cons ti tu i ção”.

O  Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei Com ple men tar nº 96, de

31 de maio de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se -
guin te § 2º, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co
como § 1º:

Art. 1º ...................................................

I – .........................................................

II – ........................................................

III –........................................................

§ 1º .......................................................

§ 2º Para fins do dis pos to nes te ar ti go
não se rão con si de ra dos re ce i tas e des pe -
sas do Dis tri to Fe de ral os re cur sos de cor -
ren tes do cum pri men to do art. 21, XIV, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art.
25 da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 5 de 
ju nho de 1998".

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

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr. Pre si -
den te, ten do em vis ta ser o pro je to de mi nha au to ria,
gos ta ria de so li ci tar a V. Exª a pa la vra para fa zer uma
bre ve de cla ra ção de voto.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A de cla ra ção de voto é por es cri to, mas, em
apre ço a V. Exª, con ce do-lhe a pa la vra.

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Para de cla ra ção
de voto. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to obri ga do.
Peço a pa la vra ape nas para re gis trar a im por tân cia
des se pro je to para o Dis tri to Fe de ral, já que, quan do
vo ta mos a Lei Com ple men tar nº 96 nes te Se na do, eu
ha via re gis tra do que, da ma ne i ra como es ta va re di gi -
da, ela re dun da ria na obri ga ção do Dis tri to Fe de ral de 
de mi tir qua se 40% de seus ser vi do res pú bli cos.

Com a apro va ção des te pro je to hoje, dá-se o
for ma to cor re to à ques tão das fo lhas de pa ga men to,
evi tan do-se, as sim, a de mis são de ser vi do res e a
que da ou a ine xis tên cia de gran de par te dos ser vi ços
pú bli cos no Dis tri to Fe de ral.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3.

PROJETO DE LEI DO SENADO
 Nº 156, DE 1999 – COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 156, de 1999 – Com -
ple men tar, de au to ria do Se na dor Ro nal do
Cunha Lima, que re gu la men ta o in ci so I, do § 
1º, do art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral. (Re du -
ção de de si gual da des re gi o na is), ten do

Pa re cer sob nº 761, de 1999, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor:
Se na dor Fre i tas Neto, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 a 4-CAE, que apre sen ta.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 693, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos art. 279, in ci so I, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro o adi a men to da
dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº 156, de
1999, de mi nha au to ria, a fim de ser exa mi na do pela
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, quan to aos as -
pec tos da ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Lei de mi nha au to ria nº 156, de
1999, bus ca a re gu la men ta ção do in ci so I, § 1º, do art. 
43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o qual por sua vez es ta -



be le ce nor mas de na tu re za pro gra má ti ca que vi sam a 
re du ção das de si gual da des re gi o na is em nos so País.

Ao ser apre ci a do pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, o mes mo re ce beu as Emen das nºs. 1 a
4 _ CAE, que mo di fi cam subs tan ci al men te o pro je to
ori gi nal, haja vis ta, en tre ou tras al te ra ções, a des vin -
cu la ção dos pro gra mas de de sen vol vi men to re gi o na -
is pre vis tos na pro pos ta com as di re tri zes e ob je ti vos
a se rem con tem pla dos no res pec ti vo Plu ri a nu al.

Entre tan to, con for me es ta be le ce a pró pria
Cons ti tu i ção Fe de ral, qual quer ação de ini ci a ti va do
Po der Exe cu ti vo, re la ti va à ma té ria or ça men tá ria, e aí 
se in clui aque las que vi sem a cri a ção de pro gra mas
re gi o na is de de sen vol vi men to, de ve rá se com pa ti bi li -
zar com o pla no plu ri a nu al vi gen te.

Nou tro pas so, o art. 165, § 1º, da Car ta Mag na,
tam bém pre ce i tua que as di re tri zes, ob je ti vos e me tas 
da ad mi nis tra ção pú bli ca para as des pe sas de ca pi tal
e ou tras dela de cor ren tes, e as re la ti vas aos pro gra -
mas de du ra ção con ti nu a da de ve rão ser con sig na dos 
no pla no plu ri a nu al.

Des ta for ma, vis lum bran do que a mo di fi ca ção
do tex to ori gi nal do Pro je to po de rá en se jar uma in -
cons ti tu ci o na li da de ou um con fli to com as nor mas
cons ti tu ci o na is in vo ca das, su gi ro que a dis cus são da
ma té ria ora em apre ço seja adi a da para que a Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, com o pra zo ne ces sá -
rio para uma aná li se mais acu ra da, pos sa se ma ni fes -
tar so bre a ques tão, di ri min do as dú vi das aqui sus ci -
ta das.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 156, de 1999,

será exa mi na do pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4:

SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA

 Nº 11, DE 1999 – COMPLEMENTAR 

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 1999-Complementar (nº
149/97-Complementar, na Casa de ori gem), 

que de fi ne ser vi ço su je i to ao Impos to so bre
Ser vi ços de Qu al quer Na tu re za e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 875, de 1999, da Co -
mis são Di re to ra, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do, Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio.

Em dis cus são. (Pa u sa.)

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à ma té ria, até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Encer ra da a dis cus são sem a apre sen ta ção de
emen das, o subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men te
ado ta do, sem a ne ces si da de da vo ta ção, nos ter mos
do art. 284 do Re gi men to Inter no.

A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria de fi ni ti va men te
ado ta da:

Re da ção do ven ci do, para o tur no su -
ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 1999 _
Com ple men tar (nº 149, de 1997 _ Com ple -
men tar, na Casa de ori gem).

ANEXO AO PARECER Nº 875, DE 1999

Alte ra o De cre to-Lei nº 406, de 31 de
de zem bro de 1968, a Lei Com ple men tar nº
56, de 15 de de zem bro de 1987, para acres -
cen tar ser vi ço su je i to ao im pos to so bre Ser -
vi ços de Qu al quer Na tu re za.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 406, de 31 de

de zem bro de 1968, pas sa a vi go rar acres ci do dos se -
guin tes pa rá gra fos:

“§ 4º Na pres ta ção do ser vi ço a que se 
re fe re o item 101 da Lis ta Ane xa, o im pos to
é cal cu la do so bre a par ce la do pre ço cor res -
pon den te à pro por ção di re ta da par ce la da
ex ten são da ro do via ex plo ra da, no ter ri tó rio
do mu ni cí pio, ou da me ta de da ex ten são de
pon te que una dois mu ni cí pi os.

§ 5º A base de cál cu lo apu ra do nos ter -
mos do § 4º:

I – é re du zi da, nos mu ni cí pi os onde
não haja pos to de co bran ça de pe dá gio,
para ses sen ta por cen to de seu va lor;
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II – é acres ci da, nos mu ni cí pi os onde
haja pos to de co bran ça de pe dá gio do com -
ple men to ne ces sá rio à sua in te gra li da de em 
re la ção à ro do via ex plo ra da.

§ 6º Para efe i to do dis pos to no § 4º e
no § 5º, con si de ra-se ro do via ex plo ra da o
tre cho li mi ta do pe los pon tos eqüi dis tan tes
en tre cada pos to de co bran ça de pe dá gio
ou en tre o mais pró xi mo de les e o pon to ini -
ci al ou ter mi nal da ro do via."

Art. 2º O art. 12 do Dce re to-Lei nº. 406, de 1968,
pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea:

“c) no caso do ser vi ço a que se re fe re
o item 101 da Lis ta Ane xa, o mu ni cí pio em
cujo ter ri tó rio haja par ce la da es tra da ex plo -
ra da.”

Art. 3º A Lis ta de Ser vi ços ane xa ao De cre to-Lei
nº 406, de 1968, com a re la ção dada pela Lei Com ple -
men tar nº 56, de 15 de de zem bro de 1987, pas sa a vi -
go rar acres ci da do se guin te item:

“101 – ex plo ra ção de ro do via me di an te 
co bran ça de pre ço dos usuá ri os, en vol ven -
do exe cu ção de ser vi ços de con ser va ção,
ma nu ten ção, me lho ra men to para ade qua -
ção de ca pa ci da de e se gu ran ça de trân si to,
ope ra ção, mo ni to ra ção, as sis tên cia aos
usuá ri os e ou tros de fi ni dos em con tra tos,
atos de con ces são ou de per mis são ou em
nor mas ofi ci a is.”

Art. 4º A alí quo ta má xi ma de in ci dên cia do im -
pos to de que tra ta esta lei é fi xa da em cin co por cen to.

Art. 5º Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1998 (nº
449/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Vi são de Uber lân dia Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Uber -
lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 360, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção 
a Se na do ra He lo i sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com as abs ten ções da Se na do ra He -

lo i sa He le na e do Se na dor La u ro Cam pos.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 936, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 27, de 1998 (nº 449, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1998 (nº
449, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Vi são de Uber lân dia Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do Melo – Na -
bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 936, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ________, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da a “Rá dio Vi são de Uber lân dia
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ria nº 633, de 25 de agos to de 1994, que re no va por
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dez anos, a par tir de 19 de de zem bro de 1987, a per -
mis são ou tor ga da a “Rá dio Vi são de Uber lân dia
Ltda”., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da na ci da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 75, de 1998 (nº
540/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio Clu be de Mo co ca Ltda., para ex plo rar 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Mo co ca, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 321, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção da
Se na do ra He lo i sa He le na.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com as abs ten ções das Se na do ras

He lo i sa He le na e Ma ri na Sil va e dos Se na do res La u ro 
Cam pos, José Edu ar do Du tra e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te

PARECER Nº 937, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 75, de 1998 (nº 540, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 75, de 1998 (nº
540, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Clu be de
Mo co ca Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Mo co ca, Esta do
de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do Melo – Na -
bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 937, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ________, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces são
da “Rá dio Clu be de Mo co ca Ltda.,” para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Mo co ca, Esta do
de São Pa u lo.

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

to s/nº, de 25 de ou tu bro de 1996, que re no va por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
“Rá dio Clu be de Mo co ca Ltda.,” para ex plo rar, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Mo co ca, Esta do de São
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 78, de 1998 (nº
543/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
So ci e da de Rá dio Clu be de Var gi nha Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Var gi nha,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 362, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção 
da Se na do ra He lo i sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com as abs ten ções das Se na do ras

He lo i sa He le na e Ma ri na Sil va e dos Se na do res La u ro 
Cam pos, José Edu ar do Du tra e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 938, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 78, de 1998 (nº 543, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 78, de 1998 (nº
543, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da So ci e da de Rá dio 
Clu be de Var gi nha Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Var gi -
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de no vem -
bro de 1999. – Antô nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Ge ral do Melo – Na -
bor Jú ni or – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 938, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº           , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces são
da “So ci e da de Rá dio Clu be de Var gi nha
Ltda.” para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Var gi -
nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/nº, de 20 de de zem bro de 1996, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a 
con ces são da “So ci e da de Rá dio Clu be de Var gi nha
Ltda” para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Var gi nha, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

O SR. PRESIDENTE ( Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus -
são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 99, de 1998 (nº
566/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a ou tor ga de fe ri da
à Ra di o di fu são Assi sen se Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de São Fran cis co de Assis, 
Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 323, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des, com abs ten ção 
da Se na do ra He lo i sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com as abs ten ções das Se na do ras

He lo i sa He le na e Ma ri na Sil va e dos Se na do res La u ro 
Cam pos, José Edu ar do Du tra e Ge ral do Cân di do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 939, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 99, de 1998 (nº 566, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 99, de 1998 (nº
566, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a ou tor ga de fe ri da à Ra di o di fu -
são Assi sen se Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de São Fran -
cis co de Assis, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Ro nal do Cu nha Lima – Ge ral do Melo – Na bor Jú ni -
or – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 939, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO
Nº   , DE 1999

Apro va o ato que re no va a ou tor ga de -
fe ri da a “Ra di o di fu são Assi sen se Ltda.,”
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de São Fran ci so
de Assis, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -
to s/nº, de 20 de ja ne i ro de 1997, que re no va a ou tor -
ga de fe ri da a “Ra di o di fu são Assi sen se Ltda.,” para
ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, a par tir de 27 de no -
vem bro de 1995, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de São Fran cis co de Assis, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus -
são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da. 
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 9:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 1999 (nº
31/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to de mo di fi ca ções ao Con vê nio 
Cons ti tu ti vo do Ban co Afri ca no de De sen -
vol vi men to, que tra tam de re vi são da alo ca -
ção de ca pi tal, quó rum e es tru tu ra de vo ta -
ção, apro va do por oca sião da 34ª Assem -
bléia Anu al de Go ver na do res, re a li za da em
Abid jan, Cos ta do Mar fim, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 795, de
1999, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu 
Tuma.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que -

i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Esgo ta da as ma té ri as da Ordem do Dia. (Pa u sa.).

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
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gis la ti vo nº 136, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te

PARECER Nº 940, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 136, de 1999 (nº 31, de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 1999 (nº
31, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o tex to de mo di fi ca ções ao Con vê nio  Cons ti tu ti vo do
Ban co Afri ca no de De sen vol vi men to, que tra tam de
re vi são da alo ca ção de ca pi tal, quo rum e es tru tu ra de
vo ta ção, apro va do por oca sião da 34ª Assem bléia
Anu al de Go ver na do res, re a li za da em Abid jan, Cos ta
do Mar fim.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Ge ral do Melo, Re la tor – Na bor Ju ni or – Ca sil do Mal -
da ner – Edu ar do Su plicy.

ANEXO AO PARECER Nº 940, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te.

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999

Apro va o tex to de mo di fi ca ções ao
Con vê nio Cons ti tu ti vo do Ban co Afri ca no de 
De sen vol vi men to, que tra tam de re vi são da
alo ca ção de ca pi tal, quo rum e es tru tu ra de
vo ta ção, apro va do por oca sião da 34ª
Assem bléia Anu al de Go ver na do res, re a li -
za da em Abid jan, Cos ta do Mar fim.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to de mo di fi ca ções ao

Con vê nio Cons ti tu ti vo do Ban co Afri ca no de De sen -
vol vi men to, que tra tam de re vi são da alo ca ção de ca -
pi tal, quo rum e es tru tu ra de vo ta ção, apro va do por
oca sião da 34ª Assem bléia Anu al de Go ver na do res,
re a li za da em Abid jan, Cos ta do Mar fim.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos

do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en -
car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na -
ci o nal.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 694, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 136, de 1999 (nº 31/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to de
mo di fi ca ções ao Con vê nio Cons ti tu ti vo do Ban co Afri -
ca no de De sen vol vi men to, que tra tam de re vi são da
alo ca ção de ca pi tal, quo rum e es tru tu ra de vo ta ção,
apro va do por oca sião da 34ª Assem bléia Anu al de
Go ver na do res, re a li za da em Abid jan, Cos ta do Mar -
fim.

Sala das Ses sões, 10 de ou tu bro de 1999. – Ro -
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o re que ri men to pas sa-se à ime di a -
ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Fo ram en ca mi nha dos à pu bli ca ção pa re ce -
res das Co mis são de Assun tos So ci a is, e de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que aca bam de ser li dos,
re fe ren tes ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 46, de
1999 (nº 1.527/99, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a con -
tri bu i ção pre vi den ciá ria do con tri bu in te in di vi du al, o
cál cu lo do be ne fí cio, al te ra dis po si ti vos das Leis nºs
8.212 e 8.213, am bas de 24 de ju lho de 1991, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

A ma té ria tra mi ta em re gi me de ur gên cia, nos
ter mos do § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção e cons ta rá
da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria do
pró xi mo dia 17 do cor ren te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a
ses são do dia 16 do cor ren te será de li be ra ti va, mas a
Ordem do Dia será de di ca da aos tra ba lhos de Co mis -
são, ten do em vis ta que a Co mis são de Erra di ca ção
da Po bre za terá re u nião para vo tar seu re la tó rio fi nal.
Con se qüen te men te, uti li za rá o ho rá rio todo da ses -
são, que se ini ci a rá às 14 ho ras.

No dia 17, quar ta-feira, em pri me i ro lu gar, será
vo ta do o Pro je to da Pre vi dên cia. A Ordem do Dia de
ter ça-feira pas sa tam bém para a quar ta-feira, e a re u -
nião de com pa re ci men to do Mi nis tro Ra fa el Gre ca
será no dia 18, quin ta-feira, às 10 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ja der
Bar ba lho, Lí der do PMDB, por 20 mi nu tos.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na para re gis trar o ofí cio 
di ri gi do pelo Di re tor de Fis ca li za ção do Ban co Cen tral 
do Bra sil ao Pre si den te da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, a Co mis são de Inqué ri to pror ro -
gou seus tra ba lhos em face do no ti ciá rio da re vis ta
IstoÉ Di nhe i ro. A re vis ta pu bli cou uma pri me i ra re por -
ta gem in ti tu la da “Cem Mi lhões nas Ba ha mas”, na
qual de nun cia que o ban que i ro Eze qui el Nas ser te ria
des vi a do do Ban co Excel Eco nô mi co para as Ba ha -
mas, por fra u des, cer ca de US$100 mi lhões. Pos te ri -
or men te, em ou tra edi ção, a re vis ta pu bli cou: “As No -
vas Fal ca tru as do Excel”.

Di an te des sas de nún ci as gra vís si mas, Sr. Pre -
si den te, a CPI re sol veu pror ro gar seus tra ba lhos, o
que se ria na tu ral. Re que re mos ao Ban co Cen tral re -
me ter à Co mis são o re la tó rio a res pe i to do as sun to, já 
que a re vis ta IstoÉ Di nhe i ro pu bli ca va par te dele, di -

zen do que, com base nes sa au di to ria, o Mi nis té rio
Pú bli co em Sal va dor te ria in gres sa do em ju í zo.

Qual a sur pre sa, Sr. Pre si den te! De po is de tan to 
tem po, de re i te ra das in ter ven ções jun to ao Pre si den -
te Bel lo Par ga, re ce be mos, em pri me i ro lu gar, um ofí -
cio, da ta do de 27 de ou tu bro, em que o Di re tor de Fis -
ca li za ção do Ban co Cen tral diz:

A pro pó si to, ten do em vis ta a na tu re za
e o vo lu me da do cu men ta ção re qui si ta da,
de man dan do pes qui sas e bus cas nos ar qui -
vos, mu i tos de les lo ca li za dos em ou tras pra -
ças fora de Bra sí lia, não obs tan te o em pe -
nho de di ca do ao as sun to, co mu ni ca mos
que di fi cil men te te re mos con di ções de aten -
der o pe di do no pra zo usu al de cin co dias.

No en tan to, sa li en ta mos que tão logo a 
do cu men ta ção es te ja dis po ní vel, mes mo
que par ci al men te, fa re mos o en ca mi nha -
men to na for ma so li ci ta da.

Luiz Car los Alva rez
Di re tor do Ban co Cen tral

Isso foi no dia 27 de ou tu bro. No dia 5 de no vem -
bro, o Di re tor re por ta-se ao ofí cio da Co mis são e en -
cer ra com esta pé ro la:

A pro pó si to, ten do em vis ta que as in -
for ma ções re que ri das con têm da dos pro te -
gi dos pelo si gi lo ban cá rio, so li ci to a V. Exª o 
ob sé quio de in for mar se a apro va ção do re -
que ri men to se deu por ma i o ria ab so lu ta dos
mem bros des sa Co mis são, con for me pre ce -
i tua o § 4º do art. 38 da Lei 4.595/64, para
que este Ban co Cen tral pos sa pro ce der ao
en ca mi nha men to dos re fe ri dos do cu men tos.

Te mos ago ra, Sr. Pre si den te, um fis ca li za dor
que não atua so bre os ban cos, mas so bre o Se na do.
Quer sa ber, como con di ção para a re mes sa de do cu -
men tos, se a de ci são da CPI deu-se por ma i o ria. Por
essa ra zão, a CPI en con tra di fi cul da des.

Qu an do a CPI dos Pre ca tó ri os pre ci sa va apa -
nhar Go ver na do res de Esta do, Pre fe i tos, em vin te e
qua tro ho ras o Ban co Cen tral en tre ga va os do cu men -
tos ao fa le ci do Se na dor Vil son Kle i nü bing e ao hoje
Go ver na dor Espe ri dião Amin.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – V. Exª po de ria in for mar quem as si na esse ofí -
cio?

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O Di -
re tor Luiz Car los Alva rez, o novo fis ca li za dor do Se -
na do. S. Exª de se ja ve ri fi car se o Se na do está cum -
prin do a lei. Caso con trá rio, não nos pode en tre gar os
do cu men tos.
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A im pren sa di vul ga que fi ca mos fa zen do “piz za”
na CPI, que não que re mos ter mi ná-la, que que ro ma -
tá-la e que, mes mo sen do au tor do re que ri men to que
a cri ou, exer ço um car go de su plen te. No en tan to, ar -
ran car in for ma ções do Ban co Cen tral é algo di fí cil.
Ago ra, há um Di re tor do Ban co Cen tral que, para re -
me ter do cu men to, pri me i ro in da ga se o pe di do de in -
for ma ção foi apro va do ou não pela Co mis são. Isto é
um abu so! Estou tra zen do isto ao co nhe ci men to do
Se na do por ser um ab sur do.

Sou o Sub-relator de sig na do para o Pro er. Sa -
bem o que vou fa zer? Vou fe char o re la tó rio – e o Ban -
co Cen tral que não se que i xe – com base na IstoÉ Di -
nhe i ro. Se esta re vis ta tem aces so à au di to ria do Ban -
co Cen tral, cuja Di re to ria cria di fi cul da des para man -
dar um re la tó rio que não de pen de de pes qui sa, o que
vou fa zer? Não vejo ou tra so lu ção. O meu re la tó rio
so bre o Pro er será fe i to com base no que a IstoÉ Di -
nhe i ro es cre veu por que, se esta re vis ta tem a pos si bi -
li da de de trans cre ver tre chos da au di to ria que são si -
gi lo sos para o Se na do da Re pú bli ca, não te nho ou tra
sa í da.

La men ta vel men te, se para a CPI do Sis te ma Fi -
nan ce i ro não tem sido fá cil a apu ra ção, Sr. Pre si den -
te, tam bém não tem ha vi do co la bo ra ção por par te do
Ban co Cen tral do Bra sil. Por isso, vim à tri bu na para
re gis trar que con si de ro um abu so para com o Se na do 
da Re pú bli ca o fato de um Di re tor do Ban co Cen tral
ter in da ga do se apro va mos ou não, por ma i o ria, um
re que ri men to di ri gi do ao Ban co.

Era o re gis tro que que ria fa zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – A Pre si dên cia in for ma que, ten do em vis ta o
do cu men to lido pelo Se na dor Ja der Bar ba lho, se di ri -
gi rá ain da hoje ao Pre si den te do Ban co Cen tral, di -
zen do da in to le rân cia do Se na do em re la ção ao re fe -
ri do ofí cio e exi gin do que seja cum pri do o que o Se na -
do so li ci ta, sem ne nhu ma ex pli ca ção ao Ban co Cen -
tral, que nos deve ex pli ca ções. Já o Se na do não lhe
deve ex pli ca ção ne nhu ma.

Con se qüen te men te, se gui rá um ofí cio nes ses
ter mos ain da hoje ao Pre si den te do Ban co Cen tral.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Blo co.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, hoje, na Co mis são Mis ta do Con -
gres so Na ci o nal cri a da para apre sen tar mos me di das
de er ra di ca ção da po bre za, hou ve a apre sen ta ção do

re la tó rio pre li mi nar pro du zi do pelo ilus tre Re la tor, De -
pu ta do Ro ber to Brant.

É cla ro que, nes sa apre sen ta ção, não hou ve
tem po há bil para que os De pu ta dos e Se na do res, in -
clu si ve esta que lhes fala, ana li sas sem o re la tó rio. No
en tan to, con si de ro fun da men tal o tra ba lho que até o
pre sen te vem sen do re a li za do pela Co mis são no que
se re fe re às in for ma ções que ob ti ve mos das ins ti tu i -
ções de pes qui sa, como o IPEA, de al gu mas uni ver si -
da des e de pes so as que ti ve ram ex pe riên ci as à fren te 
de ad mi nis tra ções pú bli cas, como o ex-Governador
Cris to vam Bu ar que e a Pre fe i tu ra de Cam pi nas, e ex -
pe riên ci as jun to à so ci e da de ci vil, como Dom Ma u ro
Mo rel li.

Todo esse pro ces so pre ci sa ser en ten di do e in -
cor po ra do no re la tó rio que está sen do ago ra de ba ti -
do, bem como o con jun to de pro pos tas apre sen ta das
para as ações de er ra di ca ção da po bre za.

Se gun do os téc ni cos do IPEA, os dois ele men -
tos mais im por tan tes de in clu são so ci al es tão exa ta -
men te nas ações vol ta das para a re for ma agrá ria e a
edu ca ção. Infe liz men te, na le i tu ra pre li mi nar que fiz
do re la tó rio, iden ti fi quei, por par te do Sr. Re la tor, uma
pre o cu pa ção no que se re fe re à edu ca ção. Não vou,
po rém, en trar no mé ri to das pro pos tas por não ter tido 
tem po de ana li sá-las em pro fun di da de. Pos so es tar
en ga na da, mas não ob ser vei o mes mo em pe nho no
to can te à re for ma agrá ria. Qu e ro, mais ca u te lo sa -
men te, ve ri fi car esse as sun to que con si de ro tão im -
por tan te quan to a edu ca ção.

A pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal visa a cri a -
ção de um Fun do de Com ba te à Po bre za, com in ci -
dên cia em ações vol ta das para a edu ca ção, abran -
gen do cri an ças e ado les cen tes de zero a 14 anos e
in ci din do so bre os mais po bres, aque les que es tão na 
li nha de in di gên cia, e com ações ou tras que se ri am
ge ren ci a das e en ca mi nha das por um Con se lho Na ci -
o nal, um fó rum na ci o nal mais ou me nos pa ri tá rio. O
Re la tor pro põe nove mem bros, qua tros dos qua is se -
ri am da so ci e da de ci vil e os de ma is, do Esta do. A res -
pon sa bi li da de so bre os re cur sos fi ca ria a car go do
Go ver no Fe de ral e es sas po lí ti cas se ri am tra ta das
den tro des se fó rum.

Como aca bei de di zer, Sr. Pre si den te, como não 
hou ve tem po há bil, não fa rei ne nhum tipo de crí ti ca ao 
re la tó rio. So men te no dia 16, apre sen ta re mos emen -
das, pro pos tas. Na sua pro pos ta de emen da cons ti tu -
ci o nal, o Re la tor não está cri an do, se gun do sua tese,
no vos tri bu tos, mas ten tan do, com os re cur sos já
exis ten tes, fa zer uma alo ca ção es pe cí fi ca para ações 
de com ba te à po bre za. Essa emen da terá que ser
apro va da no Se na do, de po is, na Câ ma ra dos De pu -
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ta dos; em se gui da, re tor na rá ao Se na do e de po is, re -
gu la men ta da. Assim, na mi nha ava li a ção, já te re mos
per di do a opor tu ni da de de uma ação para o ano
2000.

A par tir de um en ten di men to da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, por meio de seu Pre si den te,
Se na dor Ney Su as su na, abriu-se uma pos si bi li da de,
no Orça men to, de re cur sos da or dem de R$1,5 bi -
lhão, para que, am pli a dos, pos sa mos tra ba lhar ações 
de com ba te à po bre za ain da no ano 2000, se Deus
qui ser, ao que ba ti zei de or ça men to so ci al. 

Há um em pe nho na aqui si ção des ses re cur sos.
Para tan to, foi cri a da uma co mis são que tra ta rá com o 
Re la tor do Orça men to, com pos ta pelo Re la tor, pelo
De pu ta do Ro ber to Brant, pela De pu ta da Rita Ca ma -
ta, pelo nos so Pre si den te Ma gui to Vi le la, pe los Se na -
do res Edu ar do Su plicy e Pe dro Si mon, por mim e por
ou tros Srs. De pu ta dos. Há tam bém a com pre en são,
por par te de um gru po de Se na do res, in clu si ve de V.
Exª, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, da im por -
tân cia da apro va ção des ses re cur sos no Orça men to
para o ano 2000. 

Por tan to, peço a com pre en são de to dos os Srs.
Par la men ta res que têm for ça no Con gres so Na ci o nal
para que esta Co mis são não seja ape nas uma peça
com pos ta de pro pos tas in te res san tes, mu i to im por -
tan tes no com ba te à po bre za, mas que, na prá ti ca,
não con ta ri am com os re cur sos ne ces sá ri os à sua vi -
a bi li za ção. Além das pro pos tas e dos re cur sos, o ins -
tru men to de im ple men ta ção des sas po lí ti cas têm, ne -
ces sa ri a men te, que ser um ins tru men to de mo crá ti co.
E por que de mo crá ti co? Por que a ques tão da po bre -
za não pode ser tra ta da bu ro cra ti ca men te pelo Exe -
cu ti vo nem ape nas de for ma po lí ti ca pelo Le gis la ti vo.
A ação tem que ser con jun ta, da so ci e da de ci vil, do
Po der Exe cu ti vo e do Con gres so Na ci o nal. 

Acre di to que a con tri bu i ção dada até o pre sen te
mo men to po de rá ser co ro a da se ti ver mos a ca pa ci da -
de po lí ti ca e o em pe nho para vi a bi li zar os re cur sos,
fo ca li zar as nos sas ações no que é es sen ci al, no que
se re fe re a po lí ti cas emer gen ci a is, po lí ti cas de mé dio
e lon go pra zos, que se jam ações es tru tu ra is vol ta das
para o com ba te à po bre za, que in di quem o ca mi nho
do cres ci men to eco nô mi co.

Sr. Pre si den te, ain da es tou apos tan do na idéia
de que a ques tão da po bre za não mais será tra ta da
como an tes, pois a so ci e da de, o Con gres so Na ci o nal
e os me i os de co mu ni ca ção es tão en vol vi dos e con ti -
nu am pa u tan do essa gra ve ques tão. 

Tam bém ad vo go a tese de que a Co mis são de
Com ba te à Po bre za, Sr. Lí der Hugo Na po leão, deve
ter, jun to ao Pre si den te da Re pú bli ca, o mes mo es pa -

ço con ce di do à Co mis são de Com ba te ao Nar co trá fi -
co, que está le van do ao Pre si den te, para dis cus são,
pro pos tas de ações de com ba te à vi o lên cia em nos so
País.

Acre di to que a vi o lên cia não mais su til da mi sé -
ria, do de sem pre go e do avil ta men to das con di ções
hu ma nas po de rá ter o mes mo tra ta men to, por que,
afi nal de con tas, a vi o lên cia do nar co trá fi co, a vi o lên -
cia dos me no res da Fe bem, a vi o lên cia que exis te
hoje nas pe ri fe ri as das gran des ci da des, tudo isso é
fru to da vi o lên cia ma i or, da fal ta de uma vida dig na
por par te das pes so as que hoje têm a sua con di ção
hu ma na avil ta da.

Sem pre digo que fo mos ele i tos para re pre sen tar 
as pes so as, não para subs ti tuí-las, se gun do a idéia
de um le gis la dor co le ti vo, que pro po nha, mas que
tam bém re ce ba da so ci e da de, que apre sen te ao Exe -
cu ti vo, mas que tam bém te nha a con di ção de di a lo -
gar, que de fen da a ida do Pre si den te da Co mis são e
do ilus tre Re la tor — e me dis po nho tam bém a ir — ao
Pre si den te da Re pú bli ca para apre sen tar mos as pro -
pos tas da Co mis são. 

Essa dis cus são é fun da men tal e terá um al can -
ce, com cer te za, além des tas pa re des. Com a vi a bi li -
za ção dos re cur sos e a ar ti cu la ção da so ci e da de, po -
de re mos dar uma res pos ta. Do con trá rio, po de re mos
frus trar a gran de ex pec ta ti va ge ra da por essa dis cus -
são, con fir ma da pelo nú me ro de fa xes e de e-mails
que che gam aos nos sos ga bi ne tes, prin ci pal men te ao 
meu – te nho re ce bi do mu i tas con tri bu i ções.

Den tro de prin cí pi os éti cos e mo ra is du ra dou -
ros, é pos sí vel es ta be le cer ali an ças pon tu a is e pas -
sa ge i ras sem abrir mão dos nos sos prin cí pi os, pois,
afi nal, exis tem ques tões que es tão aci ma dos nos sos
in te res ses po lí ti cos e par ti dá ri os. Nes se sen ti do, são
ques tões es sen ci a is: o com ba te à po bre za, uma dis -
cus são su pra par ti dá ria, e a de fe sa do que é do in te -
res se de to dos, o meio am bi en te, e de al guns va lo res
es sen ci a is como a de mo cra cia e os di re i tos hu ma -
nos. Enfim, va lo res que per ten cem a to das as pes so -
as, in de pen den te men te de ser de es quer da ou de di -
re i ta. Em al guns mo men tos, po de mos não con cor dar
uns com os ou tros, mas, em ou tros mo men tos, po de -
re mos es tar em acor do. 

Acre di to no con sen so a par tir do bom sen so de
que a po bre za nes te País não pode mais ser tra ta da
com me di das pul ve ri za das, com ações pon tu a is que
não são en con tra das no ter re no de uma gran de po lí ti -
ca so ci al em que es te ja con tem pla da, em úl ti ma ins -
tân cia, o cres ci men to eco nô mi co, a ge ra ção de em -
pre go, a pos si bi li da de de que as pes so as pos sam vir
a ter ren da.
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Sr. Pre si den te, em bo ra dis cor de pre li mi nar men -
te do re la tó rio apre sen ta do, que ro re co nhe cer que
hou ve es for ço do Re la tor. Nós da Opo si ção te mos cri -
ti ca do al gu mas pro pos tas, mas, no es pa ço de mo crá -
ti co da Co mis são, po de re mos apre sen tar ou tras que,
es pe ro, pos sam ser con tem pla das, por que, des sa
for ma, ao fi nal, te re mos um re la tó rio que não será do
Re la tor Ro ber to Brant nem dos mem bros da Co mis -
são de Com ba te à Po bre za, mas do Con gres so Na ci -
o nal.

A CNBB pe diu uma có pia do re la tó rio, e nós en -
vi a mos có pia for ne ci da pelo ilus tre Re la tor. Nes te mo -
men to, es ta mos aber tos ao gran de de ba te que pre ci -
sa ser ini ci a do. O tra ba lho não será en cer ra do, mas
se ini ci a rá no dia 16, por que o mais im por tan te é a vi -
a bi li za ção des sas po lí ti cas de aten di men to àque les
que es pe ram uma res pos ta do Bra sil para uma das pi -
o res cri ses que es ta mos en fren tan do: a fal ta de con -
di ções hu ma nas de vida de 78 mi lhões de po bres, 43
mi lhões de in di gen tes, que, se gun do os da dos do
Ban co Mun di al, es tão vi ven do com ape nas US$1 por
dia, de 15 mi lhões de jo vens anal fa be tos, e de mi lha -
res e mi lha res de apo sen ta dos ru ra is que es tão ven -
do as suas apo sen ta do ri as se rem cor ta das.

Sr. Pre si den te, nes ta tar de, eu, os Se na do res
Pe dro Si mon, Edu ar do Su plicy e o Pre si den te da Co -
mis são, Ma gui to Vi le la, nos en con tra re mos com o
ilus tre Re la tor do Orça men to para o ano 2000 para
ex por que a Co mis são de se ja am pli ar os re cur sos do
Orça men to já para o ano 2000 para ações efe ti vas de
com ba te à po bre za.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT– SP) – Se na -
do ra Ma ri na Sil va, gos ta ria de ex ter nar apo io à pro -
pos ta de V. Exª jun to à Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção e ao seu Re la tor. 
Esta mos apo i an do a idéia do Orça men to So ci al, ver -
ba que se des ti na rá a er ra di car a po bre za nes te País,
para que essa ação seja re a li za da à al tu ra das ne ces -
si da des. No que diz res pe i to às pro po si ções do De pu -
ta do Ro ber to Brant hoje apre sen ta das, es ta mos co -
me çan do a ana li sá-las, e já gos ta ria de as si na lar que
essa pro pos ta pre ci sa ser mo di fi ca da, es pe ci al men te
por ser um pas so in su fi ci en te para a fi na li da de para a
qual foi cri a da essa Co mis são. No que diz res pe i to a
pro po si ções para me lho rar a dis tri bu i ção da ren da e
da ri que za, não vi mos me di das su fi ci en tes. Não há
ên fa se à re a li za ção da re for ma agrá ria, nem à trans -
fe rên cia de ati vos, tam pou co a pro pos tas para que o

pro ces so de ata que à po bre za e o de re dis tri bu i ção
da ri que za e da ren da se jam efe ti va men te con cre ti za -
dos, por exem plo, por meio da ar re ca da ção de tri bu -
tos so bre as gran des for tu nas, ou pelo es ta be le ci -
men to de alí quo tas ma i o res do Impos to de Ren da
para aque las pes so as que se in se rem em fa i xas de
ren da mais al tas. Se hou ves se, na pro po si ção, o im -
pos to so bre as gran des for tu nas e alí quo tas ma i o res
de co bran ça de Impos to de Ren da da que les que ga -
nham mais, ve ría mos que há um sen so de jus ti ça na
cri a ção do fun do, que, con for me a pro pos ta do De pu -
ta do Ro ber to Brant, será cons ti tu í do para a er ra di ca -
ção da po bre za. Con si de ro tam bém que a pro po si ção 
re fe ren te a um bô nus de so li da ri e da de para as fa mí li -
as in di gen tes com cri an ças, da for ma como está, ain -
da é in su fi ci en te.

Aqui, cada vez que se pro põe algo que guar da
se me lhan ça com ou tras pro po si ções, pro cu ra-se
dar-lhe novo nome. Do Pro gra ma de Ga ran tia da
Ren da Mí ni ma sur giu o Pro gra ma Bol sa-Escola. Do
Pro gra ma de Ga ran tia da Ren da Mí ni ma as so ci a do à
edu ca ção e/ou à Bol sa-Escola, ago ra, sur ge, en tre
ou tros no mes, o Bô nus de So li da ri e da de. Em que
con sis te a pro pos ta do Bô nus de So li da ri e da de? Se -
ria o pa ga men to às fa mí li as com cri an ças até 14 anos
de, em mé dia, de R$75 por mês. As fa mí li as que re ce -
bes sem tal bô nus de ve ri am mos trar, em con tra par ti -
da, que as suas cri an ças têm peso su fi ci en te, es tão
fre qüen tan do a es co la e ob ten do bom apro ve i ta men -
to. Esses re cur sos se rão pa gos, se gun do a pro pos ta
do De pu ta do Ro ber to Brant, à mãe, por que S. Ex.ª
está con si de ran do que ela é mais res pon sá vel do que 
o pai. Gos ta ria de as si na lar que, como ho mem, não
faço esse tipo de dis cri mi na ção. Con si de ro pai e mãe
igual men te res pon sá ve is, por isso am bos po dem e
de vem ter o di re i to, des de que vi ven do em con di ções
de po bre za, de re ce ber, como um di re i to à ci da da nia,
uma ren da que ga ran ta o seu di re i to de par ti ci par da
ri que za da Na ção. Essas são al gu mas das ob ser va -
ções que gos ta ria de fa zer, adi an tan do al gu mas re fle -
xões que fa re mos na re u nião da pró xi ma ter ça-feira.
Mu i to obri ga do.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, que tem sido mu i to atu an te
na Co mis são de com ba te à po bre za. Além de en ri -
que cer os de ba tes, V. Exª tem apre sen ta do à Casa
pro pos tas mu i to in te res san tes, se não as mais in te -
res san tes, so bre esse tema, ao lado de ou tras como a 
apre sen ta da pelo Se na dor Anto nio Car los Ma ga -
lhães, a qual deu ori gem a esse de ba te no Con gres so 
Na ci o nal, e a do pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri -
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que Car do so, que ob je ti va a ta xa ção das gran des for -
tu nas.

É gran de o elen co de pro pos tas apre sen ta das à
Co mis são que bus ca a er ra di ca ção da po bre za. No fi -
nal dos tra ba lhos, o Re la tor apre sen ta rá pro je tos im -
por tan tes de me di das de com ba te à po bre za, e V.
Ex.ª fi gu ra ao lado dos au to res de pro je tos que têm
sus ci ta do gran de de ba te.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – V. Ex.ª me con ce de um apar te?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na do ra Ma ri na Sil va, ao re gis trar a im por tân -
cia dos tra ba lhos des sa Co mis são Mis ta ins ti tu í da
pelo Con gres so Na ci o nal, gos ta ria de lem brar a ini ci -
a ti va lou vá vel do Pre si den te des sa Casa, Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, que co lo cou na pa u ta dos
as sun tos a se rem dis cu ti dos pela Casa, a si tu a ção de 
po bre za no Bra sil. V. Ex.ª teve a gran de sen si bi li da de
de, em aca tan do a idéia da dis cus são des se tema tão
im por tan te para a so lu ção dos pro ble mas de mi lhões
de bra si le i ros que se en con tram na mar gi na li da de,
apre sen tar uma pro po si ção, que foi apro va da, no
sen ti do de cri ar de uma Co mis são Mis ta – de De pu ta -
dos e Se na do res – para o es tu do apro fun da do da er -
ra di ca ção da po bre za em nos so País. Te nho cer te za
ab so lu ta de que bons re sul ta dos te re mos ao fi nal dos
tra ba lhos des sa Co mis são, que é pre si di da pelo com -
pe ten te Se na dor Ma gui to Vi le la e que tem como Vi -
ce-Presidente V. Exª. To dos sa be mos que V. Exª tem
se de bru ça do nes ta Co mis são com o bri lho que to dos 
nós enal te ce mos, no sen ti do de con tri bu ir para a so lu -
ção des se pro ble ma que vem, re al men te, mal tra tan -
do gran de par ce la da so ci e da de bra si le i ra. Sa be mos
que os 10% mais ri cos do Bra sil de têm mais de 50%
da ri que za na ci o nal. Isso trans for mou o Bra sil no país
dos in jus ti ça dos, por que ele é rico, mas a po pu la ção é 
po bre, em vir tu de, jus ta men te, da fal ta de me di das
efe ti vas, de pro je tos con cre tos que vi a bi li zem a sal va -
ção des se con tin gen te tão po bre que aqui vive. Na
pró xi ma ter ça-feira, es ta re mos na Co mis são para
par ti ci par dos de ba tes fi na is, vi san do à apre sen ta ção
das me lho res idéi as, das me lho res pro pos tas, in clu si -
ve por que os bra si le i ros, prin ci pal men te os mais ri -
cos, pre ci sam cons ci en ti zar-se de que é ne ces sá rio
des pren di men to e re nún cia em fa vor da so lu ção dos
pro ble mas dos mais po bres e das re giões mais po -
bres. A Re gião Nor des te é uma das re giões mais so -
fri das do nos so País, onde re al men te hou ve ín di ces
de me lho ras, ín di ces ma te má ti cos. Entre tan to, no
que diz res pe i to ao fa tor hu ma no, na área da edu ca -

ção e da sa ú de, es ta mos mu i to atrás das re giões
mais de sen vol vi das do Bra sil. De sor te que, mais uma 
vez, que ro pa ra be ni zar V. Exª por ter tido a ini ci a ti va
de so mar-se ao Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
por que, nes ta hora, não deve ha ver Par ti dos, não
deve ha ver ide o lo gi as se pa ran do Se na do res, se pa -
ran do De pu ta dos. To dos nós de ve mos ca mi nhar jun -
tos, em pu nhan do a mes ma ban de i ra, qual seja a de
tor nar o Bra sil um País mais jus to.

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço a V. Exª o apar te, que in cor po ro ao meu pro nun -
ci a men to.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, per mi te V. Ex.ª um apar te? 

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Con -
ce do o apar te ao Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na do ra
Ma ri na Sil va, sou um en tu si as ta da ca u sa que V. Exª
está es po san do. A po bre za exis te em to dos os pa í -
ses, mas no Bra sil, la men ta vel men te, exis te uma le -
gião gi gan tes ca não só de po bres, mas de mi se rá ve -
is. Hoje dá ver go nha vi si tar o meu Esta do e ou tros do
Nor des te. Na Pa ra í ba, a si tu a ção é ca la mi to sa. Na re -
gião do Ca ri ri e do Cu ri ma taú, as pes so as es tão como 
se es ti ves sem em um cam po de con cen tra ção aber -
to. Eles não têm di nhe i ro para sair; não têm ali men -
tos, por que há três me ses as ces tas bá si cas não che -
gam. O que eles re ce bem são R$60,00/mês para sus -
ten tar fa mí li as nu me ro sas, va lor este que há três me -
ses tam bém não é pago. É pre ci so, pois, que er ra di -
que mos isso. Sen ti-me útil e fe liz quan do, na Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos, pude en vi ar aque la
emen da de R$1,5 bi lhão. Não que ría mos en vi ar
aque la quan tia; que ría mos en vi ar R$10 bi lhões. La -
men ta vel men te, o sis te ma não ace i ta mais do que
dez can ce la men tos; as sim, só foi pos sí vel co lo car
R$1,5 bi lhão. Con tu do, es ta re mos, na Co mis são de
Orça men to, ad vo gan do para que ou tros re cur sos se -
jam re ti ra dos de ou tras áre as de for ma a atin gir mos
uma ci fra ma i or. Não será com R$1,5 bi lhão ou com
R$10 bi lhões que ire mos en cer rar. O im por tan te é
que es ta mos to man do uma ati tu de, tão bem ca pi ta ne -
a da por V. Exª e pelo Pre si den te do Con gres so Na ci o -
nal; ati tu de esta que está to man do cor po em nos sa
so ci e da de. Por isso, ao pa ra be ni zar V. Exª, apro ve i to
para fa lar do meu sen ti men to de uti li da de com a fi na li -
da de de par ti ci par des sa ca u sa. Que Deus nos ilu mi -
ne e que ou tras pes so as – não uma, duas ou três,
mas mi lhões de bra si le i ros – con do am-se da si tu a ção 
dos mais ne ces si ta dos, de for ma a po der mos pro mo -
ver uma in ver são des sa or dem. Mu i to obri ga do.
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A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, que in cor po ro ao meu pro -
nun ci a men to. Mais uma vez, re i te ro que V. Exª cum -
priu um pa pel im por tan te quan do nos deu a opor tu ni -
da de de abrir mos a ja ne la or ça men tá ria para a cri a -
ção do or ça men to so ci al.

Tam bém con si de ro im por tan te a quí mi ca pro du -
zi da nos tra ba lhos da Co mis são, onde to dos os Srs.
De pu ta dos e Se na do res pu de ram, de mo cra ti ca men -
te, em que pese ter ha vi do al guns mo men tos de di -
ver gên cia, cons tru ir uma pro pos ta que pu des se com -
pa ti bi li zar o an se io que, hoje, acre di to, é de mi lhões
de bra si le i ros, qual seja, o de aca bar mos com a pior
cha ga que te mos: a fal ta de con di ções de vida dig na
para as pes so as.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de di zer que, nes ta tar -
de, es tou ain da to ma da por aque la mi nha obs ti na ção: 
sou uma de fen so ra con tu maz da li ber da de e, em hi -
pó te se ne nhu ma, pos so me per mi tir es cra vi zar, prin -
ci pal men te pelo pos sí vel. Qu an do so mos es cra vos
do pos sí vel, não so nha mos; não al ça mos um só vôo
para o im pos sí vel. Mu i tas ve zes, a li ber da de de so -
nhar com o im pos sí vel é que nos leva mais per to da
Estre la de Davi. E, para mim, a gran de Estre la de
Davi que hoje se co lo ca para a so ci e da de bra si le i ra é
po der mos pos si bi li tar às pes so as con di ções bá si cas
de so bre vi vên cia dig na, com sa ú de, com edu ca ção,
com ocu pa ção, com as cri an ças ten do, pelo me nos, a 
opor tu ni da de de so nhar para além dos mu ros da Fe -
bem.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ma ri na Sil -
va, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é 
ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
V. Exª que aca te o re gis tro do meu voto “sim” ao Item
2 da pa u ta, no subs ti tu ti vo, pois es ta va au sen te.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – A ma -
ni fes ta ção de V. Exª cons ta rá da Ata de nos sos tra ba -
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He le na, por ces -
são do Se na dor Pa u lo Har tung.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)

– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ocu po o nos -
so “muro das la men ta ções” hoje a fim de fa zer um elo -
gio e uma res sal va a uma per so na li da de, um jor na lis -
ta da Fo lha de S.Pa u lo. Ain da que, com cer te za, não
ne ces si te do meu mo des to elo gio, o jor na lis ta Cló vis
Ros si, hoje, em ar ti go pu bli ca do no jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, in ti tu la do “A Má fia Ocul ta”, traz ao de ba te
na ci o nal a pre sen ça de uma per so na li da de po lí ti ca
cujo nome vem à tona sem pre que se fala nos es que -
mas mons tru o sos, gi gan tes cos de cor rup ção e de
nar co trá fi co, no País: o ex-Presidente Fer nan do Col -
lor de Mel lo.

Sei o quan to me cus ta tra zer esse de ba te a esta
Casa, Se na dor José Edu ar do Du tra, Sr. Pre si den te,
por que esse se nhor, que é do meu Esta do e de via
por tar na tes ta o ca rim bo do art.171 do Có di go Pe nal,
cir cu la e sal ti ta ale gre men te pe los sa lões da alta so ci -
e da de ala go a na e tam bém pe las co lu nas so ci a is des -
te País; ele é mu i to fa mo so em Ala go as.

Dis cor do do jor na lis ta Cló vis Ros si quan do diz
que “a esse se nhor, como ca dá ver po lí ti co, res ta rá
ape nas ser De pu ta do Fe de ral ou Se na dor por Ala go -
as”. Não; por que não ha ve rá uma mu lher con tra ele;
ha ve rá uma ver da de i ra onça atrás de uma ra ta za na.

Con tu do, o mais im por tan te – e daí ser de fun -
da men tal im por tân cia o de ba te – é que, do mes mo je -
i to que as mu lhe res e ho mens de bem de Ala go as se
pre pa ram para en fren tar esse se nhor aca so ele que i -
ra res sus ci tar po li ti ca men te em nos so Esta do, as mu -
lhe res e os ho mens de bem de São Pa u lo tam bém se
pre pa rem para não ele gê-lo – e é de se lem brar que
foi São Pa u lo que o ele geu Pre si den te da Re pú bli ca – 
De pu ta do Fe de ral, Se na dor ou qual quer ou tro car go
po lí ti co que ele pen se em ocu par.

Re al men te, ele é fa mo so lá no meu Esta do. To -
da via, ele é fa mo so no meu Esta do por que a Rede
Glo bo do meu Esta do está a seu ser vi ço; ele é fa mo -
so no meu Esta do por que o ma i or jor nal do Esta do
está nas suas mãos; ele é fa mo so por que a ma i or rá -
dio de Ala go as está nas suas mãos. E tan to a Rede
Glo bo quan to a rá dio es tão nas mãos dele por omis -
são e cum pli ci da de deste Con gres so, pois se tra ta de
con ces sões pú bli cas; por omis são e cum pli ci da de do
Go ver no Fe de ral, pois se tra ta de con ces sões pú bli cas.

Por tan to, esse de ba te que o jor na lis ta Cló vis
Ros si traz é ex tre ma men te im por tan te, por que, não
te nho dú vi da, o nar co trá fi co só exis te nes te País pela
cum pli ci da de do po der po lí ti co, do po der eco nô mi co,
do Ju di ciá rio e do apa ra to de se gu ran ça. Qu al quer
pes soa de bom sen so en ten de que isso seja pra ti ca -
men te im pos sí vel, dada a alta tec no lo gia exis ten te
hoje; tec no lo gia esta que pos si bi li ta iden ti fi car as
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mais di ver sas co i sas atra vés do uso de sa té li tes. Qu -
an do a pes soa se apre sen ta para em bar que em qual -
quer ae ro por to, é mu i to di fí cil que con si ga pas sar com 
qual quer ob je to – e ima gi nem pas sar com co ca í na!

Ve mos co i sas im pres si o nan tes, como al guns
em pre sá ri os des te País que pos su em vá ri os aviões a
jato, os qua is, cer ta men te, não são para fa zer be ne -
vo lên cia nem para o seu sim ples uso pes so al.

Assim, es pe ro que a CPI do Nar co trá fi co e to -
das as pes so as que in ves ti gam o trá fi co de dro gas
nes te País pos sam che gar ao elo fun da men tal des sa
cor ren te per ver sa que mal tra ta a ju ven tu de bra si le i ra. 
Te nho um pro fun do cons tran gi men to ao ver jo vens e
cri an ças mer gu lha dos no mun do das dro gas, le va dos 
à mar gi na li da de. Estão per den do a in fân cia, a ado les -
cên cia, a ju ven tu de, em fun ção da per ver si da de das
dro gas. Tal fato só acon te ce por que há o bra ço cúm -
pli ce do po der po lí ti co, do po der eco nô mi co, do Po der 
Ju di ciá rio e do apa ra to de se gu ran ça. 

Espe ro que a CPI do Nar co trá fi co con si ga que -
brar o si gi lo ban cá rio e te le fô ni co de vá ri as per so na li -
da des po lí ti cas, de cin co ou dez anos atrás, para ver
como con se gui ram fa zer for tu na no Bra sil de sa fi an -
do, in clu si ve, a ló gi ca do mer ca do, do ca pi ta lis mo,
cer ta men te à luz do man to pro te tor, per ver so e co var -
de do nar co trá fi co.

Pa ra be ni zo o jor na lis ta Cló vis Ros si por tra zer à
dis cus são a fi gu ra do ex-Presidente Fer nan do Col lor
de Mel lo. Espe ro que as in ves ti ga ções che guem até
sua pes soa para que as mu lhe res e os ho mens de
bem da mi nha que ri da Ala go as pos sam li vrar-se dele. 
Co nhe ço meu Esta do e sei que lá exis tem pes so as de 
bem. Embo ra haja toda uma cum pli ci da de da mí dia
do meu Esta do – e sei o pre ço que pago por isso, tan -
to na mi nha his tó ria como hoje –, cabe às mu lhe res e
ho mens de bem em Ala go as de i xar cla ro que é o de -
se jo do povo ala go a no que tudo o que exis tir con tra
este se nhor seja de fi ni ti va men te apu ra do, para que
ele pos sa sair do co ti di a no, da vida po lí ti ca da mi nha
que ri da Ala go as.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor He lo i sa He le na?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Com todo pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri men to V. Exª por sua co ra gem, por sua in dig na ção
di an te de fa tos que me re cem o seu bra do. Bem re gis -
tra Cló vis Ros si como a eli te bra si le i ra con tri bu iu alu -
ci na da men te para a cam pa nha ele i to ral de Fer nan do
Col lor de Mel lo na ten ta ti va, bem-sucedida, de evi tar
a vi tó ria de Luís Iná cio Lula da Sil va ou de Le o nel Bri -
zo la, seus com pe ti do res em 1994. Era a pri me i ra ele i -

ção di re ta que es ta va acon te cen do, de po is dos anos
de di ta du ra mi li tar, e o povo bra si le i ro acre di tou que
Fer nan do Col lor de Mel lo de fato fos se uma pes soa
que po de ria com ba ter os ma ra jás, a cor rup ção e pro -
mo ver jus ti ça nes te País. O que se viu, num bre ve es -
pa ço de tem po, é que as suas pa la vras não eram sin -
ce ras e que a prá ti ca para al can çar o po der era uma
prá ti ca para ten tar usu fru ir do po der; uma prá ti ca aqui 
ana li sa da na CPI so bre o caso de Pa u lo Cé sar Fa ri as
para exa mi nar as de nún ci as do ir mão do Pre si den te
da Re pú bli ca, Pe dro Col lor de Mel lo. Lem bro-me per -
fe i ta men te dos fa tos que le va ram a po pu la ção bra si -
le i ra e, so bre tu do, os jo vens a sa í rem às ruas aos mi -
lhões na cam pa nha por éti ca na po lí ti ca, exi gin do que 
o Con gres so Na ci o nal des se um bas ta àque la si tu a -
ção, que a Câ ma ra dos De pu ta dos – como aca bou
acon te cen do – vo tas se para que o Se na do Fe de ral
jul gas se o Pre si den te Fer nan do Col lor por seus atos.
Foi na ses são de 28 de de zem bro de 1992, pre si di da
pelo en tão Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
Sydney San ches, que o Se na do vo tou pela cas sa ção
de Fer nan do Col lor de Mel lo. O Pre si den te es ta va
pre o cu pa do e, cer ca de trin ta mi nu tos an tes, re sol veu 
en vi ar ao Se na do Fe de ral sua car ta de re nún cia, na
es pe ran ça de que pu des se o Se na do não jul gá-lo.
Ele sa bia que a pena se ria a de cas sa ção de man da to 
por oito anos. O Se na do, exa mi nan do o que diz a
Cons ti tu i ção e in clu si ve di a lo gan do com o en tão Pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Sydney San -
ches – o Se na dor Car los Pa tro cí nio es ta va aqui pre -
sen te -, re sol ve mos pro ce der ao jul ga men to. Assim,
com enor me mar gem de vo tos, o en tão Pre si den te
Fer nan do Col lor de Mel lo foi con de na do. Se con tar -
mos nos de dos, pou cos vo ta ram para que fos se ab -
sol vi do. Mais de 70 Se na do res vo ta ram por sua con -
de na ção. E a pena é cla ra. Está o ex-Presidente Col -
lor com seus di re i tos po lí ti cos cas sa dos por oito anos, 
ou seja, até 28 de de zem bro do ano 2000. É uma
pena pe que na pe los fa tos ocor ri dos, de tec ta dos e
com pro va dos na CPI. Se ria de es pe rar que Fer nan do 
Col lor de Mel lo ti ves se fe i to uma au to crí ti ca de pro -
fun di da de, que pu des se até con tri bu ir para a Na ção,
re co nhe cen do os fa tos gra vís si mos que ca rac te ri za -
ram o seu com por ta men to. Mas até ago ra não vi isso.
Está ele no va men te ten tan do vol tar, e, como se fos se
um ci da dão pre sen te, co nhe ce dor dos pro ble mas da
ci da de de São Pa u lo, age como se fos se re si den te de 
São Pa u lo. O pri me i ro en de re ço que ele pro cu rou dar
era de um em pre sá rio que em pres tou seu en de re ço
para que ele ali fi cas se re gis tra do como re si den te, o
que já soou es tra nho; de po is, um ho tel. Ou tro dia, em
en con tro ca su al no Ae ro por to de Con go nhas com o
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ex-Presidente do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Sydney
San ches, con ver sa mos a res pe i to. Per gun tei-lhe se
po de ria ha ver ou tra in ter pre ta ção se não a de que os
di re i tos po lí ti cos do ex-Presidente Fer nan do Col lor
es ti ves sem co i bi dos, cas sa dos, sus pen sos até 28 de
de zem bro, o que ob vi a men te sig ni fi ca ria não po der
se can di da tar, não po der ter o re gis tro de sua can di -
da tu ra. Dis se-me o Mi nis tro Sydney San ches que
essa é a in ter pre ta ção cla ra da lei. Por tan to, se o
ex-Presidente Fer nan do Col lor de Mel lo de se jar vol -
tar à po lí ti ca, deve fa zê-lo de po is de 28 de de zem bro,
e es pe ro que com pro ce di men tos com ple ta men te di -
fe ren tes dos que ca rac te ri za ram até hoje sua tra je tó -
ria que cul mi nou com sua re nún cia e cas sa ção. O
povo de São Pa u lo, que em 1989 foi le va do a acre di -
tar que ele se ria uma pes soa sé ria, foi o mes mo povo
que saiu às ruas em ma i or nú me ro em 1992 para exi -
gir éti ca na vida po lí ti ca. Isso está ain da mu i to for te na 
me mó ria do povo pa u lis ta no. 

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na do ra 
He lo i sa He le na, per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, no bre Se na dor Ernan des Amo rim.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – No bre
Se na do ra, a his tó ria tem que dar res pos tas ao pe río -
do Col lor. Não dis cu ti mos aqui a cas sa ção do Col lor
nem os pro ble mas que le va ram à sua cas sa ção. Na -
que la épo ca, se eu es ti ves se aqui como Se na dor,
mes mo com toda aque la pro ble má ti ca não te ria vo ta -
do pela cas sa ção, ten do em vis ta que, na que le mo -
men to, ele não era mais Pre si den te da Re pú bli ca. A
re nún cia era tá ci ta: che gou ali, apre sen tou a re nún cia 
e a leu. Não ha via, de po is, ne nhum do cu men to que
re tro a gis se para que fos se ele cas sa do. To da via, não
que ro me re fe rir a esse pro ble ma, até por que Col lor
está cum prin do a sua pena. Qu e ro re fe rir-me a esta
Casa, Se na do Fe de ral. Na que la épo ca, cri a ram-se
duas CPIs. Na do Col lor, de ci diu-se re ne gá-lo, e até a
sua fo to gra fia, que era para es tar no cor re dor do Se -
na do, na ga le ria dos ex-Presidentes, não exis te. O
povo bra si le i ro, que i ra ou não, o ele geu. Então, a fo to -
gra fia dele te ria que es tar lá. Tudo isso é pu ni ção. A
CPI dos em pre sá ri os, que esta Casa ti nha o de ver
mo ral de apu rar, está aqui en ga ve ta da. Os Se na do -
res que vo ta ram para a cas sa ção do Col lor de ve ri am
ser os pri me i ros a de sen ga ve tar essa CPI e bri gar
para que fos sem apu ra dos os fa tos, por que não há
cor rup to sem que haja cor rup tor. Esta Casa deve
esse epi só dio à His tó ria. Estou, a qual quer hora, à
dis po si ção para aju dar a es cla re cer o res tan te dos
acon te ci men tos que le va ram o pró prio Col lor a ser
cas sa do por de nún ci as de cor rup ção. Cabe na pá gi -

na da His tó ria esse es cla re ci men to, e é de ver des ta
Casa. Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Se na dor Ernan des Amo rim, com par ti lho in te i ra men te 
do apar te de V. Exª, e não te nho dú vi da de que a pró -
pria vol ta do Col lor é bem de fi ni da por ou tros exem -
plos de cor rup ção, de des tru i ção do pa tri mô nio pú bli -
co a que as sis ti mos hoje. Não te nho dú vi da dis so,
pois, quan do vi a jo para as vá ri as ci da des do Bra sil,
pes so as hu mil des, ho nes tas, de cen tes, quan do sa -
bem que sou de Ala go as, ime di a ta men te per gun tam
pelo ex-Presidente, e di zem: “É ver da de, Se na do ra,
mas o atu al Pre si den te tam bém”.

Até isso o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so faz de ruim com este País! Com o exem plo co ti -
di a no que o Go ver no Fe de ral dá, com cer te za, mais
cedo ou mais tar de, a so ci e da de pro te to ra dos ani ma is
pe di rá para tro car o sím bo lo de tu ca no para hi e na. Ve -
mos di a ri a men te de mons tra ções de in sen si bi li da de, de
cru el da de e per ver si da de com mi lhões de bra si le i ros.
Este Go ver no está des tru in do com mu i ta fri e za a es tru -
tu ra des te País, a nos sa Pá tria. E, com isso, cer ta men te 
pos si bi li ta rá a vol ta de de ter mi na das per so na li da des
po lí ti cas, como é o caso do ex-Presidente.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. E agra -
de ço a sua be ne vo lên cia com re la ção ao tem po

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o se tor de sa -
ne a men to bá si co não está en tre aque les que re ce -
bem uma ma i or aten ção da mí dia e da opi nião pú bli ca 
no Bra sil. No en tan to, os pro ble mas nele exis ten tes
são de gran des pro por ções, tor nan do ur gen te uma
re for mu la ção pro fun da, que ve nha a ga ran tir o mon -
tan te de in ves ti men tos im pres cin dí ve is para que o sa -
ne a men to bá si co pas se a aten der ao con jun to da
nos sa po pu la ção.

Qu an do se fala no es ta do ca la mi to so da sa ú de
em nos so País, é co mum não se fri sar que as pre cá ri -
as con di ções de sa ne a men to cons ti tu em um dos ma i -
o res res pon sá ve is pelo mes mo. Há es ti ma ti vas de
que cada real in ves ti do em sa ne a men to bá si co re pre -
sen ta uma eco no mia fu tu ra de R$3.00 em gas tos com 
sa ú de.

Ve ja mos al guns da dos que ates tam a in su fi ciên -
cia de nos so sis te ma de sa ne a men to bá si co. Nove
por cen to dos do mi cí li os ur ba nos não são aten di dos
pela rede de água, o que cor res pon de a algo em tor no 
de 15 mi lhões de pes so as sem aces so ao abas te ci -
men to da água ca na li za da. Qu an to ao es go to, 51%
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dos do mi cí li os ur ba nos não es tão li ga dos à rede de
es go to. No ven ta por cen to do es go to co le ta do, por
sua vez, são lan ça dos sem qual quer tra ta men to nos
rios, no mar ou no solo.

Esti ma-se em 45% o ín di ce de per das no fa tu ra -
men to das com pa nhi as que for ne cem água, seja por
fa lhas na me di ção, seja por des per dí cio fí si co. Qu an -
to às con se qüên ci as so bre a sa ú de, cer ca de 65%
das in ter na ções hos pi ta la res de me no res de 10 anos
es tão re la ci o na das às pre cá ri as con di ções de sa ne a -
men to bá si co.

O Bra sil con ta, por tan to, com um sis te ma de sa -
ne a men to bá si co ine fi ci en te na uti li za ção ade qua da
dos re cur sos de que dis po mos e ine fi caz no cum pri -
men to do ob je ti vo de aten der à to ta li da de da po pu la -
ção. Como é fá cil su por, esse aten di men to, além de
in su fi ci en te, não se ca rac te ri za por um per fil igua li tá -
rio. Se 49% dos do mi cí li os ur ba nos bra si le i ros es tão
co nec ta dos à rede de es go to, esse ín di ce cai para ín -
fi mos 27% nos do mi cí li os cuja ren da é até dois sa lá ri -
os mí ni mos.

A dis pa ri da de re gi o nal não fica aquém da me ra -
men te eco nô mi ca: se en con tra mos na Re gião Su des -
te 5% das re si dên ci as ur ba nas sem co ne xão à rede
de água, na Re gião Nor te, 31% – ou qua se um ter ço – 
das re si dên ci as ur ba nas es tão nes sa con di ção. No
que se re fe re à co le ta de es go tos, ela está au sen te
em 91% dos do mi cí li os das ci da des do Nor te, en -
quan to no Nor des te esse ín di ce é de 24%.

Faz-se ne ces sá rio au men tar, em gran de pro -
por ção, os in ves ti men tos na in fra-estrutura de sa ne a -
men to bem como ga ran tir ma i or efi ciên cia ao sis te -
ma, mi ni mi zan do os des per dí ci os. A op ção pela con -
ces são do ser vi ço à ini ci a ti va pri va da mos tra-se a
mais in di ca da, face aos ví ci os acu mu la dos na ges tão
das em pre sas pú bli cas, so bre tu do con si de ran do-se o 
es go ta men to da ca pa ci da de do Esta do em seus três
ní ve is, de in ves tir ade qua da men te no se tor. De acor -
do com es tu dos do Ban co Mun di al, é ne ces sá rio o in -
ves ti men to de R$42 bi lhões nos pró xi mos 15 anos
para uni ver sa li zar os ser vi ços de água e es go to no
País. Como res sal ta o ar ti cu lis ta Cris ti a no Ro me ro,
do Jor nal do Bra sil, “para se ter uma idéia do que isso
sig ni fi ca, en tre 1970 e 1996 fo ram in ves ti dos ape nas
R$15 bi lhões”. Pre ci sa mos re a li zar, por tan to, um
gran de es for ço para vi a bi li zar es ses in ves ti men tos,
es for ço que será, cer ta men te, am pla men te re com -
pen sa do, em ter mos de ga nhos so ci a is.

Há, no en tan to, im por tan tes ques tões a se rem
des lin da das de modo a pos si bi li tar a pri va ti za ção do
se tor no País – e, ain da, a de fi nir o mo de lo de pri va ti -
za ção que se mos tra mais sa tis fa tó rio para aten der

aos in te res ses pú bli cos. Antes de tudo, te mos a in trin -
ca da ques tão da ti tu la ri da de dos ser vi ços de sa ne a -
men to bá si co: per ten ce ela aos Esta dos, aos Mu ni cí -
pi os ou a am bos? Como a Cons ti tu i ção não é ex plí ci -
ta a esse res pe i to, cabe ao Con gres so Na ci o nal re sol -
ver o as sun to, o que se vem ten tan do por meio de um
pro je to de lei que tra mi ta nes ta Casa, ao que me pa re -
ce de au to ria do emi nen te Se na dor José Ser ra, hoje
Mi nis tro da Sa ú de, pro je to de lei que foi apen sa do a
ou tros de na tu re za si mi lar. O Po der Exe cu ti vo, no en -
tan to, pre ten de en ca mi nhar um pro je to de lei com ple -
men tar, que deve dar uma di re ção algo dis tin ta em re -
la ção ao es tá gio atu al do pro je to em tra mi ta ção: a
ten dên cia, ao que nos cons ta, é a de con ce der aos
Mu ni cí pi os a ges tão do se tor de sa ne a men to, com
par ti ci pa ção dos Esta dos no caso de as com pa nhi as
en vol ve rem mais de um Mu ni cí pio. O mais im por tan -
te, ao nos so ver, é que a ques tão seja de fi ni da, de fato 
e de di re i to, de modo a pos si bi li tar efe ti va men te o pro -
ces so de con ces são à ini ci a ti va pri va da.

Ou tra im por tan te de fi ni ção re fe re-se aos mo de -
los pul ve ri za do ou con cen tra do da pri va ti za ção. Caso 
se opte pela con ces são do ser vi ço a gran des em pre -
sas, que cor res pon dam, por exem plo, às atu a is com -
pa nhi as es ta du a is, te re mos uma for te con cen tra ção
do se tor, em todo o País, pro va vel men te nas mãos de 
al gu mas pou cas e po de ro sas em pre sas mul ti na ci o -
na is. Isso fa ci li ta ria, pos si vel men te, a vi a bi li za ção de
vul to sos in ves ti men tos; mas traz, tam bém, o ris co de
car te li za ção e de en ca re ci men to dos ser vi ços. Um
mo de lo me nos con cen tra do pa re ce-nos mais in di ca -
do e per fe i ta men te viá vel do pon to de vis ta eco nô mi -
co. Nes ta si tu a ção, en con tra mos vá ri os dos pa í ses
do Pri me i ro Mun do, como a Fran ça, com cer ca de 15
mil em pre sas no se tor, a Ale ma nha, com 6 mil, ou os
Esta dos Uni dos, com qua se 60 mil em pre sas au tô no -
mas – o que não im pe de que al gu mas das em pre sas
des ses pa í ses se jam efe ti va men te mu i to gran des.

Sr. Pre si den te, acre di ta mos que a con ces são de 
ser vi ços de sa ne a men to bá si co às em pre sas pri va -
das re pre sen ta, de fato, a me lhor e mais exe qüí vel
op ção para su pe rar mos as di fi cul da des do se tor.
Con gra tu la mo-nos, as sim, com o BNDES pe los es for -
ços des pen di dos e pe los re sul ta dos já ob ti dos com o
iní cio do pro ces so de pri va ti za ção das em pre sas de
sa ne a men to bá si co. O Ban co vem par ti ci pan do do fi -
nan ci a men to dos in ves ti men tos de vá ri as das 32 ope -
ra do ras pri va das que ob ti ve ram con ces sões mu ni ci -
pa is para ex plo rar, por 30 anos, os ser vi ços de dis tri -
bu i ção de água e co le ta e tra ta men to de es go to. Do
pla no ini ci al de in ves ti men to de cin co com pa nhi as, o
BNDES já fi nan ci ou me ta de dos re cur sos pre vis tos,
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os qua is to ta li zam R$77.5 mi lhões. Está sen do ana li sa -
da ain da a par ti ci pa ção da or dem de 30% nos in ves ti -
men tos pro gra ma dos por ou tras seis ope ra do ras.

O que é im por tan te é não ape nas o mon tan te de
re cur sos em pres ta dos às con ces si o ná ri as pri va das,
mas a no ção mes ma de que o se tor pú bli co deve es ti -
mu lar, acom pa nhar, fis ca li zar e exi gir o cum pri men to
de me tas em ser vi ço tão es sen ci al à po pu la ção. Nes -
se sen ti do, de ve mos sa u dar a pro pos ta de cri a ção de
uma Agên cia Na ci o nal das Águas, de fen di da pelo
ex-Secretário de De sen vol vi men to Urba no, Dr. Sér -
gio Cu to lo, e tam bém pelo emi nen te Mi nis tro do Meio
Ambi en te, De pu ta do Sar ney Fi lho, e que deve ser en -
ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal pelo Po der Exe -
cu ti vo. Ca be ria a esta agên cia o pa pel de re gu la ção
de todo o sis te ma hí dri co, abran gen do abas te ci men -
to, sa ne a men to, ir ri ga ção e ener gia elé tri ca re la ci o na -
da ao se tor, res sal tan do-se ain da a ques tão do im -
pac to des sas vá ri as ati vi da des so bre o meio am bi en -
te, de onde pro vém a água tão im pres cin dí vel.

O ex-Secretário Sér gio Cu to lo, re u nin do-se re -
cen te men te com téc ni cos do Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to e do Ban co Mun di al, em Was -
hing ton, ex pli cou-lhes a in ten ção do Go ver no bra si le i -
ro de não mais in ves tir nas re giões onde o sa ne a men -
to mos tra-se eco no mi ca men te viá vel para a ini ci a ti va
pri va da. 

Espe ro que o ex-Secretário Sér gio Cu to lo, ao
sair do Go ver no, te nha re pas sa do es sas suas tra ta ti -
vas com ór gãos in ter na ci o na is, no que diz res pe i to à
pri va ti za ção do sis te ma de sa ne a men to bá si co em
nos so País.

Isso im pli ca, tam bém, que os go ver nos de vem
au men tar a alo ca ção de re cur sos nas re giões que,
por ca rac te rís ti cas pe cu li a res, ain da não apre sen tam
tal vi a bi li da de 

Hoje, fi quei sa tis fe i to, Sr. Pre si den te, quan do vi
o pro nun ci a men to do emi nen te Vi ce-Presidente des ta 
Casa, Se na dor Ge ral do Melo, em bo ra não te nha par -
ti ci pado do mes mo, que pro pôs um sis te ma de pri va ti -
za ção das em pre sas de sa ne a men to, mas não ven den -
do o pa tri mô nio, não ven den do o ati vo des sas em pre -
sas, ape nas abrin do o ca pi tal, para que ou tras em pre -
sas na ci o na is ou mul ti na ci o na is pos sam in je tar ca pi tal
nes sas em pre sas, a fim de que haja in ves ti men to. Esse
é um mo de lo que gos ta ria de apla u dir nes te exa to mo -
men to, já que não pude par ti ci par do bri lhan te pro nun ci -
a men to do emi nen te Se na dor Ge ral do Melo. 

A con ces são dos ser vi ços de sa ne a men to bá si -
co para a ini ci a ti va pri va da, que co me ça a se im ple -
men tar, não cor res pon de a uma ques tão de prin cí pio
– o que é fun da men tal, é sa ber mos bus car, sem dog -

ma tis mos, as op ções téc ni cas e eco nô mi cas que se
mos tram mais ade qua das para aten der aos in te res -
ses pú bli cos.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na dor 
Car los Pa tro cí nio, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Qu e ro
cum pri men tar V. Exª por tão im por tan te tema tra zi do a 
de ba te na tar de de hoje. V. Exª ana li sa mu i to se ri a -
men te a pro ble má ti ca do sa ne a men to bá si co e da
dis tri bu i ção de água no Bra sil, de cli nan do in clu si ve os 
per cen tu a is no País in te i ro de quan tos mi lhões de
bra si le i ros es tão ain da sem con di ções de re ce ber
água e sa ne a men to -, uma pro ble má ti ca ain da mu i to
dis tan te de se so lu ci o nar. V. Exª é um ho mem de di ca -
do a essa área, e o Bra sil in te i ro acom pa nha V. Exª
com mu i ta aten ção. Já o Se na dor Ge ral do Melo de ba -
teu a tese de como en con trar ca mi nhos. V. Exª pa re ce 
que ade re a essa pro pos ta tam bém. Con fes so que
vejo, com sim pa tia, o fato de es sas em pre sas es ta du -
a is, ou mes mo mu ni ci pa is, não se des fa ze rem, mu i -
tas ve zes alo ca rem aqui e aco lá, mas abri rem e te rem 
con di ções de cri ar re cur sos, no sen ti do de que ca pi ta -
is na ci o na is e in ter na ci o na is ve nham a par ti ci par dis -
so para po der, com mais con di ções, aten der a essa
de man da tão gran de do sa ne a men to bá si co. Pre ci sa -
mos en fren tar esse pro ble ma de uma ma ne i ra ou ou -
tra. Pre ci sa mos abrir isso, mas com fis ca li za ção, com
cu i da do, com di li gên cia, para que não haja ex plo ra -
ção. E com cu i da do tam bém, a fim de que não haja
con cen tra ção, que lo ca li da des que não se jam ren tá -
ve is num pri me i ro mo men to, do pon to de vis ta fi nan -
ce i ro, tam bém se jam aten di das. Res sal va das to das
as ques tões, pen so que de ve mos de ba ter o as sun to
mais ve zes e com mu i ta se ri e da de. Gos ta ria, mais
uma vez, de cum pri men tar V. Exª por nos ter tra zi do
tão re le van te tema. Acre di to que o Bra sil in te i ro
acom pa nhou V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agra de ço a par ti ci pa ção de V. Exª, emi nen te Se na dor 
Ca sil do Mal da ner. De fato, tra ta-se de uma ques tão li -
ga da à sa ú de, que é o sa ne a men to bá si co. Fi quei sa -
tis fe i to quan do o emi nen te Se na dor Ge ral do Melo
apre sen tou uma pro pos ta in te li gen te so bre o pro ces -
so de pri va ti za ção das em pre sas, que ain da não se
sabe se são dos Esta dos ou dos Mu ni cí pi os. Um pro -
je to de lei ha ve rá de di ri mir o mais rá pi do pos sí vel o
as sun to. O im por tan te é que sa be mos do dé fi cit exis -
ten te no País. Con for me já tive a opor tu ni da de de ob -
ser var em meu pro nun ci a men to, fal tam cer ca de
R$45 bi lhões para se rem in ves ti dos em sa ne a men to,
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pos si bi li tan do que toda a po pu la ção bra si le i ra te nha
aces so às be nes ses da água tra ta da e do es go ta -
men to sa ni tá rio. De ve mos abrir es ses ser vi ços à ini ci -
a ti va pri va da.

Gos ta ria de res sal tar nes te mo men to, apro ve i -
tan do o apar te de V. Exª, que acre di ta mos que o mo -
de lo de pri va ti za ção que vem sen do im pri mi do no
Bra sil não está ab so lu ta men te cor re to. Te mos que
pul ve ri zar as ações das em pre sas, até para que o
povo bra si le i ro pos sa de las par ti ci par e, so bre tu do, as 
em pre sas na ci o na is, sem qual quer xe no fo bia.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro re -
gis trar hoje um fato im por tan te, que é o Dia Na ci o nal
de Pa ra li sa ção e Pro tes to.

O Fó rum Na ci o nal de Luta por Ter ra, Tra ba lho,
Ci da da nia e So be ra nia mar cou o dia de hoje como o
“Dia Na ci o nal de Pa ra li sa ção e Pro tes to”. Assim, es -
tão ocor ren do, nas mais di ver sas re giões, ma ni fes ta -
ções de toda or dem em pro tes to con tra a po lí ti ca en -
tre guis ta do Go ver no do Se nhor Fer nan do Hen ri que
Car do so. Um Go ver no que, cer ta men te, fi ca rá re gis -
tra do como o mais de des tru i dor e o ma i or tra i dor da
His tó ria do País. Nun ca, em tão pou co tem po, des tru -
iu-se a ri que za e os va lo res na ci o na is, como vem
ocor ren do nos úl ti mos cin co anos.

So mos, hoje, um País ame dron ta do, tran ca fi a -
do, ten tan do se es con der, na ilu são de pro te ção, den -
tro da pró pria casa, sem co ra gem nem para fre qüen -
tar os lo ca is de la zer como as ca sas de es pe tá cu los,
con vi ven do com uma es ca la da de vi o lên cia nun ca
ima gi na da, prin ci pal men te se con si de ran do a cha ma -
da “ín do le pa cí fi ca” do povo bra si le i ro. Vi ve mos um
mo men to de des tru i ção do te ci do so ci al, em que o
nar co trá fi co se mos tra ín ti mo do po der e uma úni ca
qua dri lha es ten de seus ten tá cu los por mais de 14
Esta dos da Fe de ra ção. Um mo men to em que nos sos
jo vens, de ses pe ran ça dos de al gu ma opor tu ni da de
fu tu ra, en tre gam-se à vi o lên cia, à pros ti tu i ção e às
dro gas.

Sr. Pre si den te, nos so País po de rá se trans for -
mar numa nova Co lôm bia, com o nar co trá fi co se es ta -
be le cen do em car téis, como o de Me del lin, na que le
país. Se na Co lôm bia exis te uma guer ra ci vil, no Bra -
sil exis te uma guer ra ci vil não de cla ra da. Em São Pa -
u lo, só no pri me i ro se mes tre, fo ram as sas si na das
2.600 pes so as, quan ti da de que cor res pon de a uma

guer ra ci vil não de cla ra da. Se isso acon te ce só numa
ci da de, con si de ran do-se todo o Bra sil, po de mos ima -
gi nar quan tos mil as sas si na tos ocor rem.

Hoje, no Bra sil, há uma apo lo gia da lei do mais
for te e dos mais es per tos, e a so ci e da de vem co lhen -
do os amar gos fru tos des ta po lí ti ca im ple men ta da
nos úl ti mos anos.

A vi o lên cia não sur ge em vão. O de sem pre go, a
con cen tra ção de ren da e a ex clu são so ci al são fa to res
de ter mi nan tes e es tru tu ra is des sa es ca la da da vi o lên cia.

O de sem pre go é, sem dú vi da, o gran de pro ble -
ma do Bra sil. Em tem pos de es tag na ção eco nô mi ca,
as di fe ren ças so ci a is cres cem ex po nen ci al men te.
Pes qui sa da Uni camp mos tra que o Bra sil já tem 5%
de todo o de sem pre go mun di al, o que eqüi va le a sete
mi lhões de de sem pre ga dos. Isso nos co lo ca em
quar to lu gar no mun do em nú me ro de de sem pre ga -
dos, atrás de pa í ses como a Índia, a Indo né sia e a
Rús sia. O mais gra ve é que ca mi nha mos a pas sos
lar gos para o se gun do lu gar da lis ta.

Des de que as su miu o Go ver no, FHC fez cres cer 
acen tu a da men te a mas sa de de sem pre ga dos, de i -
xan do os tra ba lha do res ain da mais po bres. Mes mo
os da dos ofi ci a is não con se guem es con der essa re a -
li da de. Se gun do le van ta men to do Mi nis té rio do Tra -
ba lho e Empre go, nos úl ti mos cin co anos, cer ca de
1,5 mi lhão de tra ba lha do res per de ram seus em pre -
gos. A ma i o ria das va gas – 52% – foi fe cha da en tre
se tem bro de 1998 e fe ve re i ro úl ti mo.

No en tan to, o Go ver no, ir res pon sa vel men te, en -
ca ra o de sem pre go como uma fa ta li da de, sem ma i o -
res ex pli ca ções, que ren do fa zer crer que a po lí ti ca
eco nô mi ca ado ta da não tem nada a ver com ques tão
tão sé ria. Fre qüen te men te, diz-se que o avan ço tec -
no ló gi co exi ge no vas qua li fi ca ções que os tra ba lha -
do res não têm. O pro ble ma, en tão, não se ria de de -
sem pre go, mas de ba i xa “em pre ga bi li da de” do tra ba -
lha dor bra si le i ro. Assim, a cul pa é jo ga da so bre os
om bros do pró pri os tra ba lha do res.

Ou tro fe nô me no as sus ta dor é a in for ma li za ção
do mer ca do de tra ba lho. Esta tís ti cas da Uni camp re -
ve lam que os tra ba lha do res in for ma is re pre sen tam
hoje a me ta de do mer ca do bra si le i ro. São 25,2 mi -
lhões de pes so as, ou 48,4% do to tal de tra ba lha do -
res. Estão dis tri bu í dos no mer ca do in for mal tra di ci o -
nal (20,4 mi lhões) e no se tor sub con tra ta dor – con ce i -
to de sen vol vi do para abri gar em pre sas que se de di -
cam à ter ce i ri za ção, pres ta ção de ser vi ços para o
gran de se tor eco nô mi co (in dús tri as, ser vi ço pú bli co),
que tam bém apre sen tam alar man tes ín di ces de pre -
ca ri e da de. São 4,8 mi lhões de tra ba lha do res nes ta
úl ti ma ca te go ria.
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Entre 1990 e 1997, fo ram des pe ja dos no mer ca -
do 7,4 mi lhões de tra ba lha do res, sem qual quer pro te -
ção le gal. Para se ter uma idéia, é mais do que o sal -
do de ge ra ção de pos tos de tra ba lho do se tor
não-agrícola da eco no mia no pe río do en tre 1989 e
1996 (6,58 mi lhões de va gas). Nes te ano, até agos to, o
País já per deu 38.644 pos tos de tra ba lho com car te i ra
as si na da, se gun do da dos do Ca das tro Ge ral de Empre -
ga dos e De sem pre ga dos, do Mi nis té rio do Tra ba lho.

O nú me ro de em pre ga dos in for ma is sal tou de
14,9 mi lhões para 20,4 mi lhões en tre 1990 e 1997 e o
de sub con tra ta dos, de 3 mi lhões para 4,8 mi lhões.

O se tor em pre ga hoje a me ta de do que em pre -
ga va no iní cio da dé ca da. O Bra sil ex por tou em pre -
gos para os pa í ses-sede das mul ti na ci o na is ins ta la -
das aqui, à me di da que em pre sas pas sa ram a fa bri -
car cada uma das par tes de um bem em con ti nen tes
di fe ren tes, apro ve i tan do-se das di fe ren ças en tre os
pi sos sa la ri a is, car ga tri bu tá ria, isen ções fis ca is, en tre 
ou tros fa to res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse ato
de pro tes to que dá se qüên cia à Mar cha dos Cem Mil,
ao Ato em De fe sa da Edu ca ção, à Mar cha em De fe sa 
da Sa ú de e à Mar cha Po pu lar pelo Bra sil ex pres sa a
vi ra da efe ti va da con jun tu ra po lí ti ca.

Vou apre sen tar al guns nú me ros do pro tes to de
hoje. Os pe tro le i ros fi ze ram uma pa ra li sa ção na ci o nal 
das 6h às 9h. Em São Pa u lo, me trô e ôni bus fi ca ram
pa ra li sa dos du ran te duas ho ras. Ban cá ri os e ser vi do -
res pú bli cos es ta du a is fi ze ram ma ni fes ta ções lo ca li -
za das. Em Cam pi nas, mais de 5.000 pes so as fo ram à 
pra ça pe dir a sa í da do pre fe i to. O ato pú bli co em São
Ber nar do do Cam po foi can ce la do em fun ção da chu -
va. No Rio de Ja ne i ro, hou ve uma pas se a ta pela Ave -
ni da Rio Bran co, con si de ra da ra zoá vel pe los or ga ni -
za do res. Em Mi nas Ge ra is, hou ve tam bém uma ma ni -
fes ta ção no cen tro da ci da de. Em Ala go as, hou ve
duas ro do vi as pa ra li sa das por tra ba lha do res
sem-terra, ôni bus ur ba nos pa ra dos e gran de mo bi li -
za ção po pu lar. Em Go iâ nia, hou ve pa ra li sa ção dos
tra ba lha do res da sa ú de e da edu ca ção. Em Per nam -
bu co, pa ra li sa ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e
pas se a ta com ma ni fes ta ção de 15 mil pes so as. No
Rio Gran de do Sul, pa ra li sa ção dos ôni bus em Por to
Ale gre, num ato mas si vo no cen tro da ci da de, e pe dá -
gi os fran que a dos à po pu la ção. Vá ri as ci da des pa ra -
ram no Esta do, cons ti tu in do uma ex ce len te ma ni fes -
ta ção. Em Flo ri a nó po lis, hou ve pas se a ta com mais de 
qua tro mil pes so as pela ma nhã e à tar de. Esse é um
re la tó rio par ci al das ati vi da des do dia de hoje.

O Go ver no, que des de o iní cio do man da to con -
ti nu ís ta ha via en tra do na de fen si va, hoje co me ça a

de pa rar com um pro ces so cres cen te de ques ti o na -
men to do ta do de ini ci a ti va, de ofen si vi da de e de pre -
sen ça de mas sas. É nes se sen ti do que apon ta tal
even to de ní ti da opo si ção ao pro je to ne o li be ral, às
suas me di das e às for ças con ser va do ras que o sus -
ten tam. O mo vi men to foi re a li za do por uma mul ti dão
de mi li tan tes e se to res avan ça dos dos mo vi men tos
po pu la res, em gran de par te li ga dos di re ta ou in di re ta -
men te a en ti da des so ci a is e par ti dos po lí ti cos de es -
quer da; por tan to, agen tes de uma ini ci a ti va or gâ ni ca.

O pro tes to ca rac te ri za-se como um epi só dio de
dis pu ta glo bal, sen do que al guns pon tos pro gra má ti -
cos de mu dan ças são re al ça dos, tais como a sus pen -
são do pa ga men to da dí vi da ex ter na, a re du ção da
jor na da de tra ba lho para 36 ho ras se ma na is, o au -
men to de 10% dos sa lá ri os para to dos os tra ba lha do -
res e o fato de ser con tra o pro je to do Go ver no Fe de -
ral para a Pre vi dên cia So ci al, en tre ou tras re i vin di ca -
ções.

As atu a is mo bi li za ções so ci a is mar cam o iní cio
de um pro ces so de as cen são das lu tas eco nô mi cas e
das po lí ti cas de mas sas.

As de ter mi na ções do pe río do que se abriu e da
mu dan ça na con jun tu ra pos su em uma di men são in -
ter na ci o nal. Na es fe ra eco nô mi ca, a cri se de lon go
cur so do ca pi ta lis mo, ins ta la da nos anos 70, vem re -
cru des cen do por meio de uma su ces são de aba los fi -
nan ce i ros, cam bi a is e re ces si vos mais ou me nos
abran gen tes. Con co mi tan te men te, o ci clo ne o li be ral
en trou em sua fase de es go ta men to. As po lí ti cas que
ins pi rou mos tra ram-se in ca pa zes de re sol ver os gran -
des pro ble mas do mun do con tem po râ neo, de i xa ram
como sal do uma tra gé dia so ci al ra ras ve zes ocor ri da
na hu ma ni da de e so frem con tes ta ções mul ti la te ra is,
como atos mas si vos, aba los de go ver nos, pro nun ci a -
men tos ele i to ra is e até epi só di os mais ou me nos du -
ra dou ros de re sis tên cia ar ma da, como na Co lôm bia.

O Bra sil é um País em cri se cer ca do por cri ses.
A ban car ro ta lo cal do ne o li be ra lis mo tra duz-se na in -
sis ten te de ses ta bi li za ção eco nô mi co-social em nome 
da es ta bi li za ção mo ne tá ria de no mi na da Pla no Real e
no fra cas so de uma ad mi nis tra ção pa ra li sa da du ran te 
todo o ano, di an te de uma ava lan che de crí ti cas e ma -
ni fes ta ções mul ti la te ra is, que vão dos des con ten ta -
men tos in ter nos à sua pró pria base po lí ti ca e so ci al
de sus ten ta ção à ati vi da de opo si ci o nis ta dos Par ti dos 
de es quer da, de se to res bur gue ses e so bre tu do de
mo bi li za ções po pu la res em fase de re cru des ci men to
e as cen so. A ten dên cia pre do mi nan te é o apro fun da -
men to da cri se e do des gas te go ver na men tal.

Nes se sen ti do, o pro tes to re pre sen ta o en sa io
po ten te de uni fi ca ção das ações opo si ci o nis tas do
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cam po de mo crá ti co-popular e seus ali a dos. Sig ni fi ca
so bre tu do a re to ma da da ini ci a ti va au tô no ma de mas -
sas, es pe ci al men te pro le tá ri as, que re cu pe ra ram,
pelo me nos mo men ta ne a men te, a pri ma zia do opo si -
ci o nis mo e das mo bi li za ções, de i xan do cla ro o ca mi -
nho para su pe rar a frag men ta ção das lu tas, as dis pu -
tas me no res e de ma is obs tá cu los à cons tru ção da
uni da de dos se to res de mo crá ti cos e po pu la res para
com ba ter o Go ver no.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Par ti -
do Pro gres sis ta Bra si le i ro aca ba de re a li zar uma re u -
nião da Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal. Entre os as -
sun tos ali tra ta dos, da ma i or im por tân cia, dis cu ti -
ram-se a pa u ta da con ven ção que o Par ti do re a li za rá
ama nhã e ou tros as sun tos re la ci o na dos no ta da men -
te com uma po lí ti ca de pro te ção e for ta le ci men to do
ho mem do cam po.

Sr. Pre si den te, a Co mis são Exe cu ti va Na ci o nal
to mou a de ci são hoje de ex pul sar do Par ti do o De pu -
ta do José Ge rar do, do Ma ra nhão, pe las no tí ci as, pelo 
que a im pren sa já di vul gou e pelo que toda a so ci e da -
de bra si le i ra já co nhe ce.

Era o que eu gos ta ria de re gis trar, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os

Srs. Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Edu ar do Si que i ra
Cam pos e João Alber to Sou za en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o di re i to uni ver sal 
à edu ca ção, re co nhe ci do pela Cons ti tu i ção de 1988,
que o afir ma de ver do Esta do, ain da está, in fe liz men -
te, lon ge de ser uma re a li da de em nos so País. Nos -
sos ín di ces de anal fa be tis mo e de eva são es co lar,
por exem plo, ain da nos en ver go nham e cons ti tu em
um dos mo ti vos mais sé ri os da má po si ção do País na 
clas si fi ca ção di vul ga da anu al men te pela Orga ni za -
ção das Na ções Uni das em seu Re la tó rio so bre o De -
sen vol vi men to Hu ma no. To dos sa be mos que há mu i -
ta co i sa a ser mu da da em nos so sis te ma de edu ca -
ção para que o Bra sil pos sa sair do cír cu lo vi ci o so do
sub de sen vol vi men to e se tor nar, ao mes mo tem po,
um país mais jus to.

Qu an do se fala no que é pre ci so mu dar na edu -
ca ção na ci o nal, po rém, nem to dos se lem bram dos
por ta do res de ne ces si da des edu ca ti vas es pe ci a is.

No en tan to, eles es tão men ci o na dos na alí nea III do
ar ti go 208, e para seu aten di men to foi con ce bi da uma 
Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção Espe ci al. Não se deve
es que cer o fato de que, aqui mes mo na Espla na da
dos Mi nis té ri os, há dois ór gãos vol ta dos a po lí ti cas de 
aten ção ao por ta dor de ne ces si da des es pe ci a is, a
Cor de — Co or de na do ria Na ci o nal para a Inte gra ção
da Pes soa Por ta do ra de De fi ciên cia, que vem sen do
jo ga da de lá para cá des de que foi cri a da, mu dan do
de mi nis té rio ao sa bor das mu i tas re for mas da ad mi -
nis tra ção fe de ral, e a Se esp — Se cre ta ria de Edu ca -
ção Espe ci al, do Mi nis té rio da Edu ca ção.

A Edu ca ção Espe ci al é uma das mais di fí ce is
fren tes de ba ta lha na guer ra para a uni ver sa li za ção
do aces so à edu ca ção. Ao lado dos ini mi gos co muns
a to dos os que lu tam pela edu ca ção para to dos, isto
é, a mi sé ria do povo e o des ca so das eli tes pela edu -
ca ção po pu lar, os que se ba tem pela edu ca ção es pe -
ci al têm que en fren tar tam bém os pre con ce i tos que
es tig ma ti zam os por ta do res de de fi ciên cia vi su al, au -
di ti va, men tal, fí si ca ou aque les que pre ci sam, por
qual quer ra zão, de fi ni ti va ou tem po rá ria, de al gum
tipo de aten ção edu ca ci o nal es pe ci al. Pre con ce i tos
sem pre re for ça dos pela ig no rân cia, pela su pers ti ção
e pela de sin for ma ção.

Entre as mo da li da des de aten di men to edu ca ci -
o nal es pe ci al, fi gu ra o aten di men to pe da gó gi -
co-educacional para cri an ças e ado les cen tes hos pi -
ta li za dos. Sob o nome téc ni co de clas se hos pi ta lar,
essa mo da li da de de en si no es pe ci al visa a dar con ti -
nu i da de à es co la ri da de das cri an ças e ado les cen tes
que ne ces si tem ser in ter na dos em hos pi tal por pe río -
do lon go, de modo que não per cam o ano le ti vo por
au sên cia às ati vi da des es co la res.

Ora, essa é uma mo da li da de edu ca ci o nal em
que se com bi nam duas áre as de aten di men to so ci al – 
sa ú de e edu ca ção – que não co lo cam o Bra sil en tre
as na ções mais bem ser vi das do mun do. E, como sa -
be mos, um dos prin ci pa is obs tá cu los para o equa ci o -
na men to das so lu ções para nos sos pro ble mas so ci a -
is é a fal ta de es ta tís ti cas con fiá ve is. Não te mos como 
sa ber, exa ta men te, quan tas pes so as são aten di das na
rede pú bli ca de sa ú de em tra ta men to de que en fer mi da -
des, bem como ig no ra mos a real si tu a ção do en si no em 
ge ral e da educação es pe ci al em par ti cu lar.

Por isso, uma pes qui sa como a re a li za da pela
pro fes so ra Ene i da Si mões da Fon se ca, da Uni ver si -
da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, ad qui re ex tra or di -
ná ria re le vân cia. Para co nhe cer a si tu a ção das clas -
ses hos pi ta la res no País, ela in da gou, por car ta, a to -
das as 26 se cre ta ri as es ta du a is de edu ca ção e à Se -
cre ta ria de Edu ca ção do Dis tri to Fe de ral, da si tu a ção
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das clas ses hos pi ta la res em cada Uni da de Fe de ra da. 
Em seguida, a par tir das in for ma ções pres ta das pe las
23 se cre ta ri as de edu ca ção que res pon de ram à sua
cor res pon dên cia, ela con tac tou os res pon sá ve is pe las
clas ses hos pi ta la res apon ta das, en vi an do-lhes um
ques ti o ná rio pa dro ni za do para que eles lhe for ne ces -
sem in for ma ção mais de ta lha da so bre as clas ses. Des -
se modo, a pro fes so ra Ene i da Fon se ca pôde es ta be le -
cer um qua dro ge ral des se tipo de aten di men to no País.

Na re gião Nor te, por exem plo, ape nas um, dos
sete Esta dos, ofe re ce aten di men to em clas se hos pi -
ta lar; no Nor des te são três, dos nove Esta dos; no
Cen tro-Oeste, duas, das qua tro Uni da des Fe de ra -
das; no Su des te, três dos qua tro Esta dos; fi nal men te
no Sul, dois dos três Esta dos. Doze Esta dos, dos que
res pon de ram ao ques ti o ná rio, por tan to, não ofe re -
cem a sua po pu la ção es co lar a pos si bi li da de do aten -
di men to em clas se hos pi ta lar, sen do que ape nas um,
Mi nas Ge ra is, infor mou ha ver des con ti nu a do essa
mo da li da de em de cor rên cia de mu dan ças na ro ti na de
in ter na ção e tra ta men to mé di co em seus hos pi ta is.

Os ou tros onze Esta dos de cla ra ram ja ma is ha -
ver ofe re ci do tal aten di men to. Entre eles, seis de cla -
ra ram já ha ver co gi ta do na im plan ta ção des se ser vi -
ço, en quan to as se cre ta ri as dos ou tros cin co Esta dos
de cla ra ram ig no rar se quer a exis tên cia des sa mo da li -
da de de aten di men to.

Qu e rem os Srs. Se na do res me lhor me di da da
de sin for ma ção so bre os pro ble mas dos por ta do res
de ne ces si da des es pe ci a is e so bre os me i os de que a 
mo der na pe da go gia dis põe para aten dê-los que a
sua ig no rân cia por par te das pró pri as se cre ta ri as es -
ta du a is de edu ca ção?

Pelo re sul ta do da pes qui sa, há ape nas 30 clas -
ses hos pi ta la res fun ci o nan do no País, em dez Esta -
dos e no Dis tri to Fe de ral, ope ran do com gran des di -
ver gên ci as de di re tri zes po lí ti co-educacionais ou
mes mo de en ten di men to quan to ao con ce i to de sa ú -
de pú bli ca. Oi ten ta pro fes so res atu am nes sas clas -
ses, aten den do a um to tal de mais de 1.500 cri an ças
por mês, na fa i xa de zero a quin ze anos de ida de,
com ma i o ria na fa i xa en tre a al fa be ti za ção e a quar ta
sé rie do Pri me i ro Grau.

O exa me das ca u sas mais fre qüen tes de in ter -
na ção das cri an ças que as sis tem às clas ses hos pi ta -
la res é mais uma de mons tra ção da dí vi da que o País
tem para com seus ci da dãos mais po bres. A des nu tri -
ção é a prin ci pal ca u sa de in ter na ção, se gui da pela pne -
u mo nia, in fec ção co mu men te as so ci a da à fal ta de ali -
men ta ção ade qua da, em quan ti da de ou qua li da de.

Alguns ou tros da dos es ta tís ti cos le van ta dos pela
au to ra têm mais re le vân cia para os es pe ci a lis tas na

área de edu ca ção, e se ria fas ti di o so con ti nu ar en fi le i -
ran do nú me ros para os Se nho res Se na do res. Aque les
que ma ni fes tem in te res se es pe cí fi co em co nhe cer o tra -
ba lho da pro fes so ra, in di co o vo lu me 4 da sé rie “Tex tos
para dis cus são” pu bli ca do pelo Insti tu to Na ci o nal de
Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is — Inep, ou ofe re ço
com pra zer o exem plar de que dis po nho.

O im por tan te é que re te nha mos a pre o cu pa ção
com as di fi cul da des en fren ta das pe los por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is, em ge ral, e, em par ti cu lar, para 
as ne ces si dades es pe ci a is das cri an ças e ado les cen -
tes, no ta da men te as ne ces si da des edu ca ci o na is.

Com ba ter os pre con ce i tos que afas tam os por -
ta do res de ne ces si da des es pe ci a is de uma vida nor -
mal, e as cri an ças do aces so à es co la ri da de deve ser
pri o ri da de do Esta do e de to dos os ci da dãos pre o cu pa -
dos com a jus ti ça so ci al e com o fu tu ro do Bra sil. Tra ba -
lhos como o da pro fes so ra Ene i da con tri bu em para o
co nhe ci men to dos pro ble mas, e, por con se qüên cia,
para o en ca mi nha men to das so lu ções pos sí ve is.

Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a vi o lên -
cia vem atin gin do ní ve is alar man tes no Bra sil, con ta -
mi nan do vá ri os seg men tos da so ci e da de, eis que os
ten tá cu los do cri me or ga ni za do, das má fi as, es ten -
dem-se até a se to res do Po der Pú bli co.

A si tu a ção é in sus ten tá vel. É inad mis sí vel que o
País as sis ta pas si va men te esse cres ci men to ver ti gi -
no so da cri mi na li da de com as po lí ci as de se qui pa das
e des mo ti va das, com po der de fogo in fi ni ta men te in -
fe ri or ao dos de lin qüen tes, que usam ar mas so fis ti ca -
das e al ta men te le ta is.

Aliás, a pro pó si to, não po de mos, nes te mo men -
to, de i xar de pres tar nos sa ho me na gem a tan tos e
tan tos po li ci a is, in te gran tes do Mi nis té rio Pú bli co, ma -
gis tra dos e ou tras au to ri da des que, com o ris co da
pró pria vida, vêm atu an do com co ra gem de de no do,
en fren tan do o cri me or ga ni za do e de nun ci an do os
me li an tes, se jam eles quem fo rem.

E o Con gres so Na ci o nal tam bém vem pres tan -
do relevan tes ser vi ços ao País, seja por in ter mé dio da
CPI do Ju di ciá rio, seja pela CPI do Nar co trá fi co, com
as qua is uma ra di o gra fia sem re to ques da si tu a ção da
cri mi na li da de no País vem sen do ex pos ta à Na ção.

Tam bém é com re go zi jo que não po de mos de i -
xar de con sig nar que a im pu ni da de vem aca ban do, fi -
nal men te. Cri mi no sos aco ber ta dos por man da tos po -
pu la res ou re fu gi a dos em car gos pú bli cos ele va dos
vêm sen do de nun ci a dos e pro ces sa dos. Algo im pen -
sá vel há al guns anos atrás, quan do a tô ni ca que vi -
vía mos era, exa ta men te, a cer te za da não-punição.
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Pois bem, o que nos traz a esta tri bu na é o ape lo 
que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca aca ba de fa -
zer ao País, no sen ti do de que toda a Na ção se uma
con tra a cri mi na li da de.

Sua Exce lên cia, in dig na do com o bru tal as sas si -
na to de uma Pre fe i ta Mu ni ci pal no Mato Gros so do
Sul afir mou que: “... o Bra sil can sou des ta co i sa de
má fi as, de cri mes or ga ni za dos, de con tra ban do, de
trá fi co”. Pro cla mou o Pre si den te que: “Te mos de nos
unir para com ba ter a cri mi na li da de, que é algo que
não tem a ver so men te com um par ti do ou um go ver -
no. Mas que tem de ser uma atu a ção con jun ta com a
so ci e da de bra si le i ra. E tem que ha ver pu ni ção.”

Em ver da de, foi a con vic ção da im pu ni da de que
le vou o Bra sil ao mo men to em que ago ra vi ve mos,
com a vi o lên cia cri mi no sa in su por tá vel para nos sa or -
de i ra e la bo ri o sa po pu la ção.

Te mos a mais ab so lu ta con vic ção de que o ape -
lo do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so en con -
tra rá eco em toda a so ci e da de bra si le i ra e que o Con -
gres so Na ci o nal, que vem tra ba lhan do co ra jo sa men -
te por in ter mé dio das CPIs a que nos re fe ri mos, não
fal ta rá ao País, pro mo ven do, no âm bi to de sua com -
pe tên cia cons ti tu ci o nal, to das as pro vi dên ci as ne ces -
sá ri as a dar su por te ao Exe cu ti vo e ao Ju di ciá rio na
er ra di ca ção des sa cha ga so ci al que é a cri mi na li da -
de, par ti cu lar men te, o cri me or ga ni za do.

É o que tí nha mos a di zer.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) – 
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, Du ran te os úl -
ti mos três me ses, par ti cu lar men te em face do en ca -
mi nha men to ao Con gres so do pro je to de lei des ti na -
do a cri ar a Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, im por -
tan tes jor na is do País abor da ram a ques tão da água
po tá vel no con tex to do pre sen te e do fu tu ro, tan to em
re la ção ao Bra sil quan to aos de ma is pa í ses do mun do. 

Pa re ce ina cre di tá vel, mas to das as ma té ri as to -
ni fi ca ram as abor da gens com sig ni fi ca ti vo grau de
pre o cu pa ção. Pre o cu pa ção di an te da pos si bi li da de
real de o mun do en con trar-se às vés pe ras da es cas -
sez de água para uti li za ção e con su mo hu ma nos. As
apre en sões sin te ti zam-se na afir ma ção de que a
água será um dos prin ci pa is pon tos de con fli to po lí ti co 
e eco nô mi co do pró xi mo mi lê nio. Se gun do es pe ci a lis -
tas e es tu di o sos do pro ble ma, “A es cas sez de água
po de rá re pre sen tar, para o fim dos anos 90, o que os
pre ços do pe tró leo re pre sen ta ram na dé ca da de 70:
fon te de con fli tos e um sé rio pro ble ma na eco no mia
glo bal” (San dra Pos tel, di re to ra do pro je to glo bal Po lí -
ti ca de Água, in Jor nal do Bra sil, de 17 de ou tu bro de
1999). Para a Orga ni za ção Me te o ro ló gi ca Mun di al,

hoje, trin ta pa í ses no mun do já so frem de es cas sez
de água.

No sé cu lo vin dou ro, pelo me nos dois ter ços da
hu ma ni da de dis po rão de pou ca água po tá vel. 

Afir ma ções des se gê ne ro soam ina cre di tá ve is
en tre nós, por que, tan to na cul tu ra po pu lar quan to no
âm bi to da vi são ge ral da so ci e da de, há uma ar ra i ga -
da ten dên cia a con si de rar a água um bem ines go tá -
vel. A água se ria in fi ni ta, até por for ça das chu vas que
re põem os es to ques cons tan te men te. 

Aten ção mais acu ra da so bre o pro ble ma, po -
rém, re ve la-nos uma re a li da de di fe ren te, con trá ria
até: a água é um bem ape nas re no vá vel e, mais gra -
ve, sua dis po ni bi li da de no mun do vem di mi nu in do ra -
pi da men te, por for ça do au men to da po pu la ção to tal
do pla ne ta, pela con ta mi na ção, pelo des per dí cio,
pela de vas ta ção da na tu re za, pela re du ção do vo lu -
me de nas cen tes, rios e la gos.

De acor do com es tu dos fe i tos, em com pa ra ção
aos anos se ten ta, a dis po ni bi li da de de água para cada
ha bi tan te do pla ne ta di mi nu iu um ter ço. Pe los anos cin -
qüen ta des te sé cu lo, cer ca de vin te e três pa í ses no
mun do já ex pe ri men ta vam uma si tu a ção crí ti ca no que
diz res pe i to à dis po ni bi li da de de água. A ma i o ria des ses 
pa í ses lo ca li za vam-se no Ori en te Mé dio e na Áfri ca,
mas tam bém em pa í ses da Eu ro pa, bem como em al gu -
mas re giões dos Esta dos Uni dos e da Amé ri ca La ti na.
No Bra sil, o Nor des te tem si tu a ção pro to tí pi ca. 

A Chi na, hoje com vin te e dois por cen to dos ha -
bi tan tes da ter ra, dis põe de ape nas oito por cen to das
re ser vas mun di a is de água doce. 

Na Índia, o pro ble ma pro je ta-se com a mes ma
dra ma ti ci da de, pois seus re cur sos hí dri cos são es -
cas sos para sa tis fa zer uma po pu la ção em cres ci men -
to ver ti gi no so. O pro ble ma agra va-se quan do à es -
cas sez de água se ali am po bre za e mi sé ria, re a li da -
des que tor nam mais di fí cil um tra ba lho co le ti vo de
ama du re ci men to para a ne ces si da de do uso ra ci o nal
des se bem fun da men tal à vida hu ma na. 

No Bra sil, e fora dos li mi tes do Nor des te que há dé -
ca das pa de ce do pro ble ma, a ques tão do uso ra ci o nal e
da pre ser va ção des se pro du to da na tu re za está ape nas
co me çan do, mas já se pre fi gu ra pre o cu pan te se não fo -
rem re ver ti das as ati tu des tra di ci o na is da po pu la ção
quan to ao tra to que deve ser dis pen sa do à água. 

No con tex to mun di al, nos so País ocu pa lu gar
pri vi le gi a do quan to à quan ti da de de água dis po ní vel.
No Bra sil, en con tram-se apro xi ma da men te doze por
cen to, um ter ço, das re ser vas de água doce da ter ra.
So men te o rio Ama zo nas joga no oce a no, anu al men -
te, vin te por cen to da água de to dos os rios do mun do
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e de tém cer ca de trin ta por cen to de to das as re ser vas 
aces sí ve is de água doce. 

No en tan to, pela far tu ra e con se qüen te fa ci li -
da de de aces so à água, se di men tou-se en tre nós a
men ta li da de de que a água pode ser usa da à von ta -
de, sem pre o cu pa ção quan to à quan ti da de. Além
dis so, com ba i xo ou sem ne nhum cus to para o
usuá rio. Em ra zão des sa men ta li da de, os bra si le i ros 
não se pre o cu pam com o des per dí cio e ine xis te
uma cons ciên cia ge ne ra lizada que se in ter ro gue so -
bre as ca u sas da de te ri o ra ção e do es go ta men to dos
ma nan ci a is.

A des tru i ção in dis cri mi na da das ma tas ci li a res
e das que cir cun dam as nas cen tes, o as so re a men to 
pro vo ca do trans for ma ram rios ou tro ra ca u da lo sos
em rios di mi nu í dos, amar gan do a pers pec ti va de
uma ca mi nha da para o de sa pa re ci men to. O Pa ra í ba 
do Sul, por exem plo, no pas sa do, foi em gran de par -
te na ve gá vel. E o São Fran cis co atu al men te tem
uma va zão con si de ra vel men te me nor do que a va -
zão de cin qüen ta anos atrás.

Ou tro fa tor ex tre ma men te gra ve: tor nou-se di fí -
cil ver rio ou cór re go que não te nha sido trans for ma -
do em ca nal de es go to e de lixo de to dos os ti pos.
Entu lho de cons tru ções, re je i tos do més ti cos, eflu en -
tes in dus tri a is, her bi ci das, plás ti cos e gar ra fas de
toda or dem, po lu in do águas, tor nan do-as im pres tá -
ve is para uti li za ção pri má ria pe los se res vi vos.

Os re sul ta dos de uma si tu a ção as sim se ma ni -
fes tam não so men te na de gra da ção do meio am bi -
en te, mas tam bém na sa ú de hu ma na, de modo par -
ti cu lar nas con ges ti o na das e de ses tru tu ra das pe ri fe -
ri as ur ba nas. São mi lhões de pes so as em con ta to
di re to com água con ta mi na da. Essa ver da de mos -
tra-se trá gi ca quan do se con si de ra que ape nas dez
por cen to da po pu la ção bra si le i ra são be ne fi ci a dos
por água ade qua da men te tra ta da. 

O mes mo es tu do re ve la tam bém que ape nas
dez por cen to do es go to ur ba no são tra ta dos. No -
ven ta por cen to têm o des ti no que se vê nas ruas,
nas pra ças, nos rios, nos ter re nos bal di os, lon ge e
às por tas das mo ra di as. 

Tal si tu a ção, se gun do da dos de es tu do re a li -
za do pelo Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca e Apli ca -
da – IPEA e di vul ga dos pela im pren sa na ci o nal, ca -
u sa ao Sis te ma de Úni co de Sa ú de – SUS um cus to 
de 390 mi lhões de dó la res anu a is para tra tar das
do en ças pro vo ca das por ve i cu la ção hí dri ca. 

Os rios da Ama zô nia tam bém não es ca pam do 
des gas te pro du zi do pelo uso in de vi do de suas

águas, le i tos e mar gens. Ga rim pos, re gu la res e ir re -
gu la res, po lu em com me ta is pe sa dos, des fa zem
mar gens e ma tam a fa u na aquá ti ca, sem ne nhum
cri té rio quan to à con ser va ção e à ne ces si da de de
uso ra ci o nal e sus ten ta do dos bens na tu ra is. 

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, um
com por ta men to pa u ta do ape nas pelo hoje é um
com por ta men to tris te, por que pre da tó rio, por que
mo vi do tão so men te pelo ime di a tis mo de ter mi na do
por uma exis tên cia sem so li da ri e da de e sem fu tu ro. 

Urge uma só li da to ma da de cons ciên cia de
toda a po pu la ção para esse bem fun da men tal à hu -
ma ni da de ma te ri a li za do na água. Hoje, com a cri se
de água ape nas no co me ço, dos seis bi lhões de se -
res hu ma nos, ape nas um bi lhão e se is cen tos mi -
lhões de pes so as têm aces so a água po tá vel. 

Se algo es tra té gi co e fun da men tal para o
bem-estar do mun do exis te, esse bem é a água. É
hora de a ques tão ser dis cu ti da se ri a men te em nos -
so País. A per sis tir o atu al com por ta men to re la ti va -
men te ao tra ta men to dis pen sa do à água, o Bra sil
será dono e di la pi da dor de um te sou ro que, no fu tu -
ro, po de rá ter mais va lor do que as atu a is re ser vas
pe tro lí fe ras dos pa í ses pro du to res des se com bus tí -
vel. Oxa lá a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Águas
pro du za so lu ções com pe ten tes para o en ca mi nha -
men to ade qua do e du ra dou ro do pro ble ma re la ci o -
na do com a dis po ni bi li da de, con ser va ção e uso da
água doce. Sem dú vi da ne nhu ma, cabe ao Con -
gres so Na ci o nal um pa pel fun da men tal no cor re to
equa ci o na men to des se as sun to, equa ci o na men to
que está a exi gir ação ime di a ta. 

Era o que ti nha a di zer!

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do as Srªs. e os Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se -
guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1-A, DE 1995
(SUBSTITUTIVO DA CÂMARA)

(Inclu í da em Ordem do Dia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 682, de 1999 – art. 281)

Qu ar to dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1-A, de 1995
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(Subs ti tu ti vo da Câ ma ra nº 472/97, na que la Casa),
que al te ra os arts. 48, 57, 61, 62, 64, e 84 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Re gu la men ta 
a ado ção de Me di das Pro vi só ri as), ten do

Parecer sob nº 878, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José 
Fo ga ça, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ
(Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do Se na -
dor Antô nio Car los Va la da res.

 – 2 –

SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 1995

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de
1995 (nº 2.090/91, na Casa de ori gem), que re gu la -
men ta o exer cí cio pro fis si o nal do his to tec no lo gis ta e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 482, de 1997, da Co mis são Di re to ra, Re la tor:

Se na dor Joel de Hol lan da, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do; e

– 195, de 1998, da Co mis são de Assun tos So ci -
a is (so bre as Emen das nºs 1 e 2-Plen), Re la tor: Se na -
dor Wal deck Orne las, fa vo rá vel, apre sen tan do Su be -
men da à Emen da nº 1.

 – 3 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 7, de 1999 (nº 3.651/97, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
ins ti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, e dá ou tras
pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
– 464 e 892, de 1999, da Co mis são de Cons ti tu i -

ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, com
vo tos con trá ri os dos Se na do res José Edu ar do Du tra e
Antô nio Car los Va la da res; 2º pro nun ci a men to (so bre a
Emen da nº 2-Plen): con trá rio, com voto fa vo rá vel, em
se pa ra do, do Se na dor José Edu ar do Du tra; e

– 465 e 893, de 1999, da Co mis são de Re la ções 
Exte ri ores e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro meu 
Tuma, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel
ao Pro je to e à Emen da nº 1-CCJ; 2º pro nun ci a men to
(so bre a Emen da nº 2-Plen): con trá rio, com vo tos fa vo -

rá ve is dos Se na do res Tião Vi a na e Ro ber to Sa tur ni no 
e, em se pa ra do, do Se na dor Edu ar do Su plicy.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 17, de 1999 (nº 2.872/97, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o pro ces so e jul ga men to da
ar güi ção de des cum pri men to de pre ce i to fun da men -
tal, nos ter mos do § 1º do art. 102 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 827, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 100, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 100, de 1998 (nº 567/97, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
da So ci e da de Rá dio Ame tis ta Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pla nal to, Esta do do Rio Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 324, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer -
nan des, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 118, DE 1998 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 118, de 1998 (nº 595/97, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Cul tu ral São Fran cis co de Assis para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Si que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 365, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro ber to Re -
quião, com abs ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 120, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 120, de 1998 (nº 597/97, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  358



mis são da Rá dio Tupã Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de Tupã, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 422, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, com abs ten ções dos Se na do res Ro -
ber to Sa tur ni no e Se bas tião Ro cha.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 122, DE 1998

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 122, de 1998 (nº 599/97, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio FM Sete Co li nas Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de Ga ra nhuns, Esta do de
Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 366, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: José Jor ge, com abs -
ten ção da Se na do ra He lo í sa He le na.

– 9 –

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
 SENADO Nº 255, DE 1997

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti -
vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 255, de 1997, de
au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que fixa pra zo para
res ti tu i ção do Impos to so bre a Ren da e Pro ven tos des -
con ta dos na fon te, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 873, de 1999, da Co mis são Di re -
to ra, ofe re cen do a re da ção do ven ci do, Re la tor: Se -
na dor Ge ral do Melo.

– 10 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 161, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dis põe so bre a jor na da de tra ba lho dos 
en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de en fer ma gem,
ten do

Pa re ce res sob nºs 391 e 731, de 1999, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Luiz
Este vão, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro je to): fa vo -
rá vel; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº
1-Plen): fa vo rá vel, nos ter mos do tex to con so li da do
que ofe re ce, com vo tos con trá ri os das Se na do ras

Emi lia Fer nan des e Ma ri na Sil va e dos Se na do res
Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
09/11/1999, QUE, RETIRADO PARA
REVISÃO PELO ORADOR, SE PUBLICA
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, por 20 mi nu tos.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – 
‘’a verdade é como água cristalina que jorrando
expurga as maldades humanas’’ Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, o meu pas sa do como Go ver na dor
do Esta do de Mato Gros so, como De pu ta do Esta du al, 
como De pu ta do Fe de ral, Pre fe i to de mi nha ci da de
por duas ve zes; a mi nha atu a ção in tran si gen te em fa -
vor dos in te res ses na ci o na is, da jus ti ça so ci al, do de -
sen vol vi men to do nos so País faz com que eu ve nha a 
esta tri bu na hoje me ma ni fes tar con tra uma ma té ria
pu bli ca da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo*.

A se guir, vou ler uma nota – que para mim e para 
mi nha fa mí lia é de ex tre ma im por tân cia – de uma ad -
vo ga da de Mato Gros so, Drª Ze nild, uti li za da pela re -
por ta gem do jor nal como in for man te; e, em Mato
Gros so, re u ti li za da pelo Gru po Ga ze ta de Co mu ni ca -
ção, li ga do ao Go ver na dor do Esta do. Esse gru po, se -
gun do co men tá rio ge ral no Esta do, se fez com re cur sos 
do Esta do. Hoje tem um par que grá fi co dos ma i o res do
Bra sil. Foi in clu si ve ob je to de de nún cia em uma ma té ria
da re vis ta Veja e é tam bém ob je to de um in qué ri to do
Mi nis té rio Pú bli co para apu rar uso in de vi do de di nhe i ro
pú bli co em fa vor do re fe ri do gru po.

Essa en ti da de usou a ma té ria no Esta do com o
in tu i to de achin ca lhar a mi nha pes soa. A ques tão da
ci da da nia no nos so Esta do é mu i to gra ve, por que se
tra ta de uma luta de si gual: são al guns com tudo, mon -
tan do es tru tu ras mi li o ná ri as de co mu ni ca ção para
achin ca lhar, para avil tar os ad ver sá ri os. 

Foi o que acon te ceu ago ra nes se caso da pu bli -
ca ção fe i ta pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo. 

A Drª Ze nild, apon ta da como a fon te, que di zia
que um as ses sor do Se na dor te ria con ver sa do com
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ela so bre a ques tão de re ce bi men to de pre ca tó rio, no
dia 5, fez esta nota em Mato Gros so:

De cla ro para que cum pra os de vi dos e 
le ga is efe i tos que nun ca man ti ve con ta to al -
gum com o Se na dor Car los Be zerra, a quem 
ad mi ro como ho mem pú bli co, Se na dor e
ex-Governador do meu Esta do, con si de ra do
de ca rá ter ili ba do, po den do afir mar que, com
re fe rên cia ao epi só dio li ga do ao pro ces so do
es pó lio de Sa lim Fe lí cio, o mes mo nada teve
de par ti ci pa ção.

Por ser ver da de, fir mo a pre sen te – as si na com
fir ma re co nhe ci da a Drª Ze nild Antô nia Cou ti nho.

Não con for ma da, no dia se guin te – ela fi cou trans -
tor na da com essa ma té ria –, en vi ou-me esta car ta:

Li, per ple xa, as acu sa ções for mu la das
con tra V. Exª, por jor na is, rá dio e te le vi são,
em re la ção ao de pri men te fato de que V.
Exª te ria exi gi do pa ga men tos in de vi dos para 
li be rar cré di tos ori un dos de pre ca tó ri os jun to 
ao DNER, que per ten cem a cli en tes de meu 
es cri tó rio de ad vo ca cia.

Sabe V. Exª que em mo men to al gum
man ti ve mos con ta to de qual quer na tu re za. 

La men to pro fun da men te a mal da de
que ex pe ri men tas e, tal vez, sa i ba en ten der
a pe que nez hu ma na dos que o acu sam; to -
da via, o va lor de V. Exª como ho mem pú bli -
co, como ci da dão e pe los re le van tes ser vi -
ços pres ta dos ao nos so Esta do, quer como
Go ver na dor, quer como Se na dor, faz des -
me re cer tais acu sa ções.

Re i te ro-lhe, como o fiz na de cla ra ção
do dia 5 do cor ren te, o meu res pe i to, a mi -
nha ad mi ra ção pe las suas qua li da des éti cas 
e mo ra is, la men tan do pro fun da men te tal
epi só dio. Que Deus, em Sua in fi ni ta bon da -
de e com Seu amor sem li mi tes, per doe os
seus de tra to res, ilu mi nan do-o, como sem pre 
o fez, a con ti nu ar lu tan do em de fe sa dos in -
te res ses pú bli cos e re le van tes do nos so
Esta do.

Com apre ço e res pe i to pes so al, subs -
cre vo-me.

Ze nild Antô nia Cou ti nho 
OAB/MT 1894.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo foi le vi a no e pre ci pi -
ta do. 

Sem pre de fen di a li ber da de de im pren sa. Ago ra
mes mo um pro je to meu foi apro va do – es ta mos lu tan -

do para der ru bar o veto -, no sen ti do de dar com pe -
tên cia à Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas para de -
fe rir os re gis tros dos jor na lis tas que hoje es tão no Mi -
nis té rio do Tra ba lho. 

Cre io que aqui lo é um es cár nio con tra o jor na lis -
ta bra si le i ro. Eles têm que ter au to no mia para di ri gir a
sua ca te go ria, para di ri gir a sua clas se. Por isso apre -
sen tei um pro je to que foi apro va do por una ni mi da de
na Câ ma ra e no Se na do. Esta mos ne go ci an do com o
Pa lá cio para re ti rar o veto equi vo ca do e para que o
jor na lis ta te nha au to no mia. Sem pre de fen di a li ber da -
de de im pren sa, a au to no mia da im pren sa, mas não
po de mos to le rar o seu abu so.

Nes se caso es pe cí fi co, o jor nal Fo lha de S. Pa u -
lo, que tan to ad mi ro, abu sou. Usou de ex pe di en te en -
ga no so, vi o lan do in clu si ve o art. 307 do Có di go Pe -
nal. Usou de fal so nome, de fal so in te res se; fez gra -
va ções para ob ter essa ma té ria, que não foi ana li sa da 
pro fun da men te para po der ser edi ta da. Mes mo as -
sim, foi edi ta da, atin gin do pro fun da men te a mim e a
ou tros Par la men ta res de ou tros Esta dos, dos qua is
não cito o nome. 

Srs. Se na do res, con si de ro esse fato uma le vi -
an da de do ór gão de im pren sa que ad mi ro, pelo seu
pas sa do, pela sua luta em fa vor das con quis tas de -
mo crá ti cas do Bra sil. Sem dú vi da ne nhu ma, tra ta-se
de um dos jor na is mais ad mi rá ve is do País – aliás, é o 
jor nal de pre fe rên cia da mi nha le i tu ra; é o pri me i ro
que leio to dos os dias, pelo res pe i to que me re ce de
mim. 

Po rém, nes se caso, o jor nal exor bi tou, pre ci pi -
tou. Cre io que ele pu bli cou ma té ria com fa tos to tal -
men te ale a tó ri os, não com pro va dos. As ma té ri as são
de cu nho al ta men te du vi do so.

Não sei, mas pa re ce-me que o in te res se po lí ti co 
no mo men to é uma cam pa nha or ques tra da con tra o
meu Par ti do, o PMDB, em ní vel na ci o nal, no sen ti do
de atin gi-lo. Mas es tão equi vo ca dos, por que nin guém 
des trói nin guém. O nos so PMDB só pode ser des tru í -
do se er rar, se não tra ba lhar de modo cor re to, de
acor do com os in te res ses do povo bra si le i ro. E não é
isso o que o par ti do está fa zen do. O par ti do hoje tem
uni da de, gra ças a Deus! Pela pri me i ra vez, ele tem
co man do e está de mons tra do que tem per so na li da -
de. Não está dan do apo io in con di ci o nal a nin guém;
está pro cu ran do dis cu tir cons tru ti va men te as ques -
tões na ci o na is e tem aju da do a mu dar o rumo de mu i -
tas de ci sões do Go ver no Fe de ral, in clu si ve ul ti ma -
men te na ques tão da con tri bu i ção dos fun ci o ná ri os
pú bli cos. Na que la re u nião de lí de res, a par ti ci pa ção
do nos so par ti do foi fun da men tal para fa zer com que
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o Go ver no Fe de ral mu das se a sua pos tu ra com re la -
ção ao as sun to. 

Por tan to, tra ta-se de uma cam pa nha or ques tra -
da para fa zer com que o PMDB seja vis to como um
par ti do fi si o ló gi co no País, para que pen sem que to -
dos nós, do PMDB, so mos fi si o ló gi cos! 

O que mais pre zo na mi nha vida, Srs. Se na do -
res, é a mi nha dig ni da de. Essa é a ma i or ri que za que
te nho. Sou fi lho de um cam po nês po bre que edu cou
nove fi lhos com sa cri fí cio, mas os edu cou bem. Sou
um ho mem que so freu mu i to na vida, des de ga ro to,
quan do era lí der es tu dan til. Fui pre so, pro ces sa do.
Per di a pri me i ra fi lha na ca de ia, sem po der dar-lhe as -
sis tên cia. Comi o pão que o di a bo amas sou. Mas nun -
ca re cu ei dos meus prin cí pi os po lí ti cos, éti cos e mo ra -
is. Sou o mes mo ho mem que era quan do ti nha 16, 18
anos e lu ta va nas pra ças do Mato Gros so pe las re for -
mas de base, pela de mo cra cia e pela jus ti ça so ci al no
Bra sil. Não mu dei em nada a mi nha pos tu ra. Ela con -
ti nua a mes ma e, por isso, ve nho aqui com ve e mên -
cia re pe lir essa ma té ria e es sas afir ma ções que não
fo ram mo ti va das pela ad vo ga da Ze nild Cou ti nho,
mas sim por ad ver sá ri os po lí ti cos que tem como com -
pa nhia e como ins pi ra do res de seus atos a mes qui -
nha ria, a mal da de, a tor pe za, a sor di dez. Qu e rem fa -
zer des se epi só dio um fato ca paz de des tru ir mi nha
hon ra e re pu ta ção, quan do ela foi cal ca da nos dias de 
cár ce re e na luta in ces san te em de fe sa de uma na ção 
que te nha como sím bo lo a jus ti ça e a ver da de.

Qu e ro ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, fa zer tam bém uma alu são ao Mi nis tro dos
Trans por tes.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Car los Be zer ra, peço des cul pas por in ter rom per V.
Exª, mas pror ro ga rei a Hora do Expe di en te para que
V. Exª pos sa con clu ir o seu dis cur so, e a Casa, ou vir
as co mu ni ca ções dos ora do res que es tão ins cri tos
para esse fim.

V. Exª pode con ti nu ar.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Ouvi 

o dis cur so do Se na dor Álva ro Dias so bre a BR-476,
que tem um su per fa tu ra men to de 30%, e que ha via
so li ci ta do in for ma ções do Mi nis té rio, que não lhe res -
pon deu. Li guei para a as ses so ria do Mi nis tro ime di a -
ta men te, co mu ni can do a gra vi da de da acu sa ção, e
me in for ma ram que a li ci ta ção não foi con clu í da, o
pro ces so ain da não ter mi nou e a ten dên cia do Mi nis -
té rio é a de can ce lar a li ci ta ção, caso te nha ha vi do su -
per fa tu ra men to.

O tra ba lho que o Mi nis tro Pa di lha está fa zen do 
no Mi nis té rio é me ri tó rio. O que acon te cia no Mi nis -

té rio dos Trans por tes? O DNER re ce bia o re cur so
di re ta men te e fa zia com ele o que bem en ten dia.
Isso aca bou, pois cen tra li zou-se a ope ra ção e o Mi -
nis tro pas sou a co man dar o re cur so, de modo aber -
to e pú bli co. O DNER exe cu ta va as obras de ca la mi -
da de pú bli ca sem li ci ta ção e fa zia o pa ga men to di re -
ta men te, sem o co nhe ci men to do Mi nis tro, mu i tas
ve zes. S. Exª aca bou com isso.

Como for ma de se dar trans pa rên cia ao Mi nis -
té rio, que ro ci tar a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Trans por tes, uma me di da fun da men tal que está,
des de se tem bro, no Con gres so, e que é uma for ma
de mo der ni zar o DNER e aca bar com aque la ce le u -
ma toda , aque las des con fi an ças que exis tem no ór -
gão. Além dis so, te mos que re co nhe cer, tam bém,
que S. Exª aca bou com as obras emer gen ci a is do
DNER, que eram ob je to de es pe cu la ção e de dú vi -
da. A par tir da sua ad mi nis tra ção, não hou ve mais
obra emer gen ci al, uma pro va da se ri e da de e ili ba -
ção com que é con du zi do o Mi nis té rio.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi te-me 
V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS BEZERRA(PMDB – MT) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Ape nas
que ro con cor dar com V. Exª e di zer que o Mi nis tro Eli -
seu tem con tra ri a do mu i tos in te res ses e tem sido rá pi -
do, in clu si ve, na pu ni ção de to dos os des vi os. Por tan -
to, é in jus ti ça fa zer-se uma acu sa ção sem se ter a sua 
com pro va ção, como V. Exª aca bou de di zer, já que
se quer a con cor rên cia está con clu í da. Se as sim é,
não pode ha ver, de ma ne i ra al gu ma, a afir ma ção, já,
de que ela está su per fa tu ra da.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Exa -
ta men te, e a ques tão mais im por tan te de to das: o
Bra sil so fre do gran de pro ble ma do ro do vi a ris mo.
Des de as dé ca das de 50 e 60, este País vem ca mi -
nhan do por um erro cla mo ro so, que é a ques tão do
ro do vi a ris mo. O pri me i ro Pre si den te a que rer mu dar
isso foi José Sar ney, que co me çou a fa zer as fer ro vi -
as e a fa lar nas hi dro vi as. No en tan to, ape sar de ter
sido in ci pi en te a sua ação, S. Exª co me çou e deu o
pri me i ro pas so.

O atu al Go ver no as su miu, como ban de i ra, a
ques tão do in ter mo dal, de mu dar a ques tão do
trans por te no Bra sil. Ti ve mos mu i tos Mi nis tros que
tra ba lha ram essa ques tão no Mi nis té rio, mas ne -
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nhum de les tra ba lhou como vem fa zen do o Mi nis tro
Eli seu Pa di lha. Eu te nho acom pa nha do o seu tra ba -
lho e fico fe liz com isso, por que vejo a re a li da de do
País mo di fi car-se. Te mos uma fer ro via, em Mato
Gros so, so nha da por nós, e ela está sa in do gra ças
ao apo io do Go ver no Fe de ral e do Mi nis té rio dos
Trans por tes. Te mos as hi dro vi as, o gran de so nho
nos so, que não são um pro ble ma só do Cen -
tro-Oeste e do Nor te, mas do Bra sil. Se qui ser se vi -
a bi li zar como Na ção eco no mi ca men te in de pen den -
te, se qui ser ter con di ção de com pe ti ção, o Bra sil
tem que vi a bi li zar isso, e es sas hi dro vi as, hoje, es -
tão, de fato, sen do vi a bi li za das. O Mi nis tro Eli seu
Pa di lha, nes se sen ti do, me re ce to dos os elo gi os
pos sí ve is, por que S. Exª é o lí der dis so. Além do
Pre si den te da Re pú bli ca, S. Exª co man da isso, quer 
fa zer; sen tem-se a sua von ta de, o seu de se jo, o seu 
pa tri o tis mo de re a li zar es sas obras de fun da men tal
im por tân cia para o País. Por tan to, eu con si de ro isso 
mes qui nha ri as. 

Já ouvi de Par la men tar que o Mi nis té rio usou
todo o re cur so só para pa gar pre ca tó rio. Ora, o Mi -
nis té rio já in ves tiu mais de 50% de seus re cur sos –
mais de 1 bi lhão – em obras, em es tra das que es tão 
sen do cons tru í das, que es tão sen do res ta u ra das,
em todo o Bra sil, en quan to pa gou cer ca de 90 mi -
lhões em pre ca tó ri os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu acho 
que, no fun do de tudo isso, há uma ques tão de in te -
res se po lí ti co. Aliás, a im pren sa de i xa cla ro que há
gen te tra ba lhan do para ti rar o PMDB do Go ver no. Vejo
ma té ri as pu bli ca das di a ri a men te nos jor na is que que -
rem que o nos so Par ti do saia da base do Go ver no.

Esse é um pen sa men to dos mais to los, de
gen te des pre pa ra da po li ti ca men te. Se, con tan do
com o PMDB, esse Go ver no já está com enor me di -
fi cul da de, ima gi nem, sem esse apo io, onde vai pa -
rar: com o PMDB todo na Opo si ção, por que o
PMDB, hoje, não vai para a Opo si ção pela me ta de,
di vi di do. Não está di vi di do, não. Se o PMDB sair do
Go ver no, não vai sair um pe da ço seu, vai sair o Par -
ti do todo, por que o Par ti do sai uni do, e va mos ver
como vai fi car a go ver na bi li da de des te País. Va mos
ver se aque la meia dú zia do PSDB – por que é meia
dú zia, não é a ma i o ria do PSDB, é bom que se re -
gis tre – ga ran te a go ver na bi li da de para o Pre si den te 
da Re pú bli ca e para que o País con si ga fa zer o pro -
gra ma que o Pre si den te tem para exe cu tar.

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Pois 
não. Com pra zer. 

O Sr. Álva ro Dias (PSDB – PR) – Se na dor, em -
bo ra não te nha tido opor tu ni da de de ou vi-lo des de o
iní cio – ouvi ape nas a par te fi nal, que diz res pe i to à
par ti ci pa ção do PMDB no Go ver no -, e como an te ce di 
V. Exª na tri bu na, abor dan do a ques tão do Mi nis té rio
dos Trans por tes, que ro-lhe di zer que mi nha pre o cu -
pa ção é com o di nhe i ro pú bli co. Não te nho pre o cu pa -
ção com a par ti ci pa ção do PMDB no Go ver no; aliás,
não te nho mo ti vo para me pre o cu par com isso, até
por que já anun ci ei, nes ta Casa, uma pos tu ra de in de -
pen dên cia em re la ção ao Go ver no Fe de ral, em bo ra
seja in te gran te do PSDB. A nos sa pre o cu pa ção é
exa ta men te como se gas ta o di nhe i ro pú bli co nes te
País. Um Mi nis tro tem a res pon sa bi li da de cons ti tu ci o -
nal de res pon der em trin ta dias re que ri men to de in for -
ma ções e o Mi nis tro foi omis so e co me teu cri me de
res pon sa bi li da de. Esta é a mi nha ques tão, co lo ca da
à Mesa do Se na do. No en tan to, no meu dis cur so eu
não só apre sen ta va co bran ças, mas a aná li se da de -
nún cia de que es tão co bran do pro pi na para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os; trou xe su ges tão, com um pro -
je to de lei que am plia o pra zo para ação res ci só ria, já
que, sem dú vi da, o País tem jo ga do pe las ja ne las da
im pro bi da de ad mi nis tra ti va mi lhões de dó la res no pa -
ga men to de pre ca tó ri os in de vi da men te, e, mais, fiz
um ape lo ao Pre si den te da Re pú bli ca no sen ti do de
que re vo gue o de cre to que as si nou, per mi tin do acor -
dos ju di ci a is para pa ga men to de pre ca tó ri os. Um
País que tem uma cul tu ra ad mi nis tra ti va como a nos -
sa, que tem as sis ti do a tan tas de nún ci as, no que diz
res pe i to a pre ca tó ri os, que mo ti va ram in clu si ve uma
CPI, não pode con ti nu ar per mi tin do acor dos ju di ci a is
para pa ga men to de pre ca tó ri os. O Esta do tem que
de man dar até a úl ti ma ins tân cia e cum prir, de po is, a
de ter mi na ção le gal. Esse foi o ob je ti vo do nos so dis -
cur so. Não es tou nem um pou co pre o cu pa do com a
ques tão de base do Go ver no, se o PMDB par ti ci pa ou
não, não é uma ques tão que me cabe. Res pe i to sa -
men te fiz esse apar te a V. Exª para de i xar esta ques -
tão bem es cla re ci da.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Se na dor, essa pre o cu pa ção com o di nhe i ro pú bli co
não é só de V. Exª, pen so seja de to dos nos sos Pa -
res. Inclu si ve, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, te nho sido voto iso la do com re la ção a isso. Te -
nho vo ta do con tra a ori en ta ção do meu Par ti do e
con tra a ori en ta ção do Go ver no no que diz res pe i to
ao en di vi da men to pú bli co. Te nho sido voto em se -
pa ra do in clu si ve, por que pen so que essa ques tão é
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gra ve e sé ria, e nós de ve mos le vá-la com o de vi do
res pe i to que ela me re ce.

Com re la ção ao re que ri men to pe din do in for -
ma ção, o qual o Mi nis tro não o res pon deu no pra zo
le gal, só te nho a la men tar. S. Exª de ve ria tê-lo res -
pon di do. Con cor do com V. Exª. Com re la ção à acu sa -
ção, – re pi to –, re la ti va à BR-476, a li ci ta ção se quer foi 
con clu í da. Não exis te ne nhum con tra to para a exe cu -
ção des ta obra. Esta in for ma ção pas sa da ao Ple ná rio
des ta Casa, da tri bu na do Se na do, é in cor re ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para
con clu ir, es tou as si nan do um re que ri men to à Cor re -
ge do ria do Se na do e à nos sa Pro cu ra do ria pe din do
pro vi dên ci as le ga is e ca bí ve is, tan to com re la ção ao 
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, quan to ao gru po Ga ze ta de 
Co mu ni ca ções de Mato Gros so – re pre sen ta do por
um jor nal li mi ta do a me i as no tí ci as e me i as ver da -
des, uma te le vi são de li nha po pu les ca e duas rá di os 
que agem com ab so lu ta fal ta de éti ca-. Gos ta ria que 
a Pro cu ra do ria do Se na do atue no caso e apu re
toda res pon sa bi li da de, tan to de um quan to de ou tro
ór gão, e tam bém as se gu re o di re i to de res pos ta a
que te mos di re i to.

Era esse o nos so pro nun ci a men to, Sr. Pre si -
den te.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CARLOS BEZERRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

Pre ca tó ri os Se na dor do PMDB é ci ta do em gra -
va ção como elo para in ter me di a ção de li be ra ção de
ver bas.

PARLAMENTARES TAMBÉM

AGEM NO DNER

Mô ni ca Ber ga mo

da Re por ta gem Lo cal

As gra va ções re ve la das pela Fo lha no úl ti mo do min go
mos tram que, além de es cri tó ri os de lobby que co bram até 25%
de pro pi na para li be rar pa ga men tos no DNER, tam bém par la -
men ta res ten tam o “ser vi ço” de ace le rar a tra mi ta ção de pro ces -
sos den tro do ór gão.

A Fo lha man te ve con ver sas gra va das com pes so as que são 
do nas de pre ca tó ri os (dí vi das que a Jus ti ça man da pa gar), com
seus ad vo ga dos e com lo bis tas. A re por ta gem se apre sen tou como 
a ti tu lar de um pre ca tó rio in te res sa da em re ce ber do DNER.

Numa das con ver sas, o se na dor Car los Be zer ra (PMDB _
MT) foi ci ta do como par la men tar que, por meio de “re pre sen tan tes”
, pede par te do va lor do pre ca tó rio para aju dar a li be rar o pa ga men -
to no ór gão. O se na dor nega.

Em ou tra con ver sa, o ad vo ga do Ma u ro Gon çal ves, re pre -
sen tan te de Bár ba ra Swirs ka, que ain da não re ce beu o pre ca tó rio

do DNER, con tou que tam bém foi as se di a do. Gon çal ves diz que foi
pro cu ra do por um par la men tar de São Pa u lo que “quis, na tu ral -

men te, cha mar para ele um pa ga men to ex tra or di ná rio”.

em ou tro tre cho, Gon çal ves diz: “Acho que era do PMDB,

sim(...). Qu e ri am uma ca i xi nha. Mas eu não per mi ti isso”, dis se.
“Exis te fal ca trua de po lí ti cos que que rem bo tar a mão”.

O lo bis ta João Luiz da Fon se ca, que re ce beu A Fo lha em
seu es cri tó rio, em Bra sí lia, aler tou que, as sim que o pro ces so co -
me ça a an dar no DNER, ele fica re gis tra do no Si a fi, o Sis te ma Inte -
gra do de Admi nis tra ção Fi nan ce i ra. O sis te ma é aces sa do por
com pu ta dor pe los par la men ta res.

Se gun do Fon se ca, é só o pro ces so apa re cer no com pu ta dor 
que os par la men ta res co me çam a se me xer. “Aí co me ça o par la -
men tar a di zer que ele re sol ve(...). Aí ele co me ça a li gar, di zen do
que sem a aju da dele não sai, en ten deu?”

Foi o que acon te ceu com seu cli en te, Edio Fe lí cio, de Mato

Gros so do Sul, para quem Fon se ca con se guiu li be rar um pre ca tó -
rio de R$6,1 mi lhões. Se gun do Fon se ca, o cli en te foi “as se di a do

por um as ses sor de se na dor”.

A Fo lha con ver sou com Edio Fe lí cio. Ao ser per gun ta do se

era con ve ni en te pro cu rar a aju da de um par la men tar para ace le rar
a tra mi ta ção do pa ga men to do pre ca tó rio, ele dis se:

“Vão pe dir 50%. Eu ten tei com um de pu ta do de Mato Gros so 
do Sul, ten ta mos com o _ aque le que foi go ver na dor lá do Mato
Gros so _ o Be zer ra, Car los Be zer ra, en fim... foi uma por ção de po -
lí ti cos co nhe ci dos da gen te, mas de cara, se não abrir mão de me -
ta de _ para eles, hein! _ eles nem co me çam a se mo vi men tar”.

A Fo lha in sis tiu:

“O Car los Be zer ra pede a me ta de?”

A res pos ta:

“É.”

Em ou tro mo men to, Fe lí cio es cla re ceu: “Olha, não foi di re ta -
men te para mim”. Se gun do ele, os po lí ti cos de Mato Gros so tra ta -

ram com a “dou to ra”, sua ad vo ga da, Ze nild Cou ti nho, que vive em
Cu i a bá. A re por ta gem con ver sou com a ad vo ga da. Ela re pe tiu a

his tó ria con ta da por seu cli en te so bre o se na dor Be zer ra: “Não é
ele que vem, vem o re pre sen tan te, que a gen te sabe  que são, que

tra ba lham com ele, né? Eles que ri am 50%”.

O se na dor nega. “Cou ti nho é uma fa mí lia gran de do Mato

Gros so, mas não co nhe ço essa ad vo ga da”, diz ele.

O se na dor con ta que já foi pro cu ra do por pes so as que pe di -
ram sua aju da para ace le rar a li be ra ção de pre ca tó ri os no DNER,
mas diz que nun ca en ca mi nhou os pe di dos ao ór gão.

O se na dor tam bém diz du vi dar que al gum as ses sor de seu
ga bi ne te te nha to ma do a ini ci a ti va de ne go ci ar com pre ca tó ri os por
con ta pró pria. “Meus as ses so res fi cam em Bra sí lia e não tra tam de
nada iso la da men te”, afir ma.

Be zer ra diz que pode es tar sen do ví ti ma de um acon te ci -
men to co mum na vida de po lí ti cos: pes so as que fa lam em seu
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nome sem au to ri za ção. “Po lí ti co, você sabe como é, né? To dos são 
ví ti mas dis so. Mu i ta gen te fala em nome dos po lí ti cos.

DECLARAÇÃO

De cla ro para que cum pra os de vi dos e le ga is efe i tos, que
nun ca man ti ve con ta to al gum com o se na dor Car los Be zer ra,

Quem ad mi ro como ho mem pú bli co, se na dor e ex-governador do
meu Esta do, Con si de ran do de ca rá ter ili ba do, po den do afir mar que 

com re fe rên cia ao epi só dio li ga do ao pro ces so do es pó lio de Sa lim
Fe lí cio o mes mo nada teve de par ti ci pa ção.

Por ser ver da de, afir mo a pre sen te
Cu i a bá 5 de no vem bro de 1999. – Ze nild Anto nia Cou ti nho,

Advo ga da OAB-MT 1894.

Cu i a bá, 6 de no vem bro de 1999

Se na dor Car los Be zer ra

Li, per ple xa, as acu sa ções for mu la das con tra V. Exª, por jor -

na is, rá dio e te le vi são em re la ção ao de pri men te fato de que V. Exª
te ria exi gi do pa ga men tos in de vi dos para li be rar cré di tos ori un dos

de pre ca tó ri os jun to ao DNER, cu jos cré di tos per ten cem a cli en tes
do meu es cri tó rio de ad vo ca cia.

Sabe V. Exª que em mo men to al gum man ti ve mos con ta to de 
qual quer na tu re za.

La men to pro fun da men te a mal da de que ex pe ri men tas e, tal -
vez, sa i ba en ten der a pe que nez hu ma na dos que o acu sam; to da via,
o va lor de V. Exª, como ho mem pú bli co, como ci da dão e pe los re le -
van tes ser vi ços pres ta dos ao nos so es ta do, quer como Go ver na dor,
quer hoje como Se na dor, fa zem des me re cer tais acu sa ções.

Re i te ro-lhe como o fiz na de cla ra ção do dia 5 do cor ren te, o
meu res pe i to a mi nha ad mi ra ção pe las suas qua li da des éti cas e

mo ra is, la men tan do pro fun da men te tal epi só dio.

Que Deus em sua in fi ni ta bon da de e com seu amor, sem li -
mi tes per doe os seus de tra to res, ilu mi nan do-o como sem pre o fez,
a con ti nu ar lu tan do em de fe sa dos in te res ses pú bli cos e re le van tes 
do nos so Esta do.

Com apre ço e res pe i to pes so al, subs cre vo-me – Ze nild

Anto nia Cou ti nho – OAB/MT 1894

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em re la ção a no tí cia di vul ga da pelo jor nal Fo lha de S.Pa u lo,
edi ção do dia 4-11-99 e re pu bli ca da pelo jor nal A Ga ze ta, do dia 5

úl ti mo, afir man do que te ría mos in ter me di a do a li be ra ção de cré di -
tos re pre sen ta dos por pre ca tó ri os jun to ao DNER e que even tu a is

as ses so res de meu ga bi ne te te ri am man ti do con ta tos nes se sen ti -
do com a ad vo ga da Ze nild Anto nia Cou ti nho, vi mos esl ca re cer o

se guin te:
1º – Em ne nhum mo men to man ti ve con ta tos pes so a is ou te -

le fô ni cos com a ilus tre ad vo ga da pro pon do a li be rar cré di tos ori un -
dos de pre ca tó ri os, me di an te pa ga men to de qual quer na tu re za e,
tão pou co as ses so res de meu ga bi ne te man ti ve ram con ta tos des -
sa na tu re za com a res pec ti va pro fis si o nal;

2º – A ad vo ga da Ze nild Anto nia Cou ti nho, cons ta tan do que
as acu sa ções, le vi a nas e in fun da das, mo ti va das uni ca men te por

es pí ri to de vi gan ça po lí ti ca de ad ver sá ri os con tu ma zes do Esta do,
nos en vi ou de cla ra ção que trans cre ve mos por en ten dê-la ne ces -

sá ria e opor tu na:

“De cla ro para que cum pra os de vi dos e le ga is
efe i tos, que nun ca man ti ve con ta to al gum com o se na -
dor Car los Be zer ra, quem ad mi ro como ho mem pú bli -
co, Se na dor e ex-governador do meu Esta do, con si de -
ra do de ca rá ter ili ba do po den do afir mar que com re fe -
rên cia ao epi só dio li ga do ao pro ces so do es pó lio de
Sa lim Fe lí cio o mes mo nada teve de par ti ci pa ção. Por
ser ver da de, fir mo a pre sen te. Cu i a bá/MT, 5 de no vem -
bro de 1999. – Ze nild Anto nia Cou ti nho –
OAB/MT-1894".

3º – A nota, por si só, des men te as le vi a nas as sa ca di lhas
e acu sa ções for mu la das con tra o meu com por ta men to éti co, con -
tra a mi nha pos tu ra ab so lu ta men te trans pa ren te do Se na do Fe -
de ral, além de de mons trar que os nos sos ad ver sá ri os, em sua in -
sa ni da de po lí ti ca, usan do-se para tal, do Gru po Ga ze ta de Co mu -
ni ca ção, sus ten tam além das in ver da des, fa tos que por si só

cons ti tu em cri mes de ca lú nia, in ju ria e di fa ma ção.

4º – Em re la ção ao ar ti go da Fo lha de S.Pa u lo e as acu sa -
ções do Gru po Ga ze ta de Co mu ni ca ção es ta mos, com ab so lu ta
se re ni da de, exi gin do di re i to de res pos tas a ser usa da no mes mo

es pa ço com que fo mos acu sa dos e ao mes mo tem po, es ta mos
pro pon do como nos fa cul ta a Lei, Ação Pe nal Pri va da con tra os

nos sos ofen so res para que o Po der Ju di ciá rio, pro nun ci an do-se
pos sa ape ná-los pe los cri mes re i te ra dos co me ti dos con tra a nos -
sa hon ra ob je ti va e sub je ti va.

5º – Por úl ti mo, não nos de se qui li bra as acu sa ções in fun -
da das, pois o nos so pas sa do de ho mem Pú bli co e a nos sa se re -
na atu a ção como Se na dor da Re pú bli ca por Mato Gros so, faz
com que os nos sos con ci da dãos pos sam aqui la tar o nos so com -
por ta men to como ho mem Pú bli co, la men tan do, ape nas, que o
Gru po Ga zen ta de Co mu ni ca ção, sir va como ins tru men to mes -
qui nho de vin gan ça pes so al, es que cen do-se de sua no bre e al ti -
va fun ção de in for mar com im par ci a li da de.

Bra sí lia/DF, 6 de no vem bro de 1999. – Car los Go mes Be -

zer ra.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

10-11-99
Qu ar ta-feira

11h – Ses são So le ne em co me mo ra ção ao ses qui-
          cen te ná rio de nas ci men to de Rui Bar bo sa
          Ple ná rio do Se na do Fe de ral

15h30 – Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria do Se na do
               Federal
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Ata da 158ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 11 de no vem bro de 1999

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo, Ade mir Andra de
Na bor Jú ni or, Pa u lo Har tung, Pe dro Si mon e da Sra. He lo i sa He le na

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias 
– Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga -
lhães – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral –
Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son 
– Ca sil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Edi son Lo -
bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Emí lia Fer nan -
des – Ernan des Amo rim – Fran ce li no Pe re i ra –
Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor -
ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no 
– José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga -
ça – José Ro ber to Arru da – José Sar ney – Ju vên -
cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta -
ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Este -
vão – Luiz Ota vio – Lu zia To le do – Ma ria do Car mo 
Alves – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung –
Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Re nan
Ca lhe i ros – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no
– Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha
Lima – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE( Ge ral do Melo) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 68 Srs.
Se na do res, ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra  do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 590/99, de 3 do cor ren te, en ca mi nhan do as
in for ma ções com ple men ta res ao Re que ri men to nº
461, de 1999, do Se na dor Edu ar do Su plicy;

Nº 591/99, de 3 do cor ren te, en ca mi nhan do as
in for na ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 482, de
1999,  do Se na dor Ney Su as su na; e 

Nº 592/99, de 3 do cor ren te, en ca mi nhan do as
in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 486, de
1999, do Se na dor Sa bas tião Ro cha, e re co men dan do 
que o as sun to seja en ca mi nha do aos Mi nis té ri os da
Sa ú de, do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e à
Se cre ta ria de Con tro le Fe de ral.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos re que ren tes.

Os re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 54, DE 1999

(Nº 480/99, na Casa de ori gem)

Alte ra o nome do Ae ro por to Cam po
dos Pal ma res no Esta do de Ala go as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O Ae ro por to de Ma ce ió/Cam po dos Pal -
ma res, no Esta do de Ala go as, pas sa a de no mi nar-se
Ae ro por to de Ma ce ió/Zum bi dos Pal ma res.

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

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 480, DE 1999

Alte ra o nome do Ae ro por to Cam po
dos Pal ma res no Esta do de Ala go as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Ae ro por to dos Cam pos Pal ma res, no

Esta do de Ala go as, pas sa a de no mi nar-se Ae ro por to
Zum bi dos Pal ma res.

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

Jus ti fi ca ção

Já são de cor ri dos mais de 300 anos da mor te do 
Zum bi. Em sua ho me na gem têm sido re a li za das so le -
ni da des as mais di ver sas, mo men to opor tu no para
que se tra ga ao co nhe ci men to das no vas ge ra ções o
que re pre sen tou a luta des se guer re i ro ne gro em prol
da li ber da de de seu povo es cra vi za do.

Mas Zum bi dos Pal ma res não é um he rói ne -
gro. Sua gran de za re si de na de mons tra ção de des -
pren di men to, de en tre ga de toda uma vida para que
pu des se ser le va da adi an te a ban de i ra das li ber da -
des de mo crá ti cas, a con vi vên cia pa cí fi ca en tre po -
vos de ra ças, cre dos e ide o lo gi as di fe ren tes, a cer te -
za de que era pos sí vel cons tru ir uma so ci e da de fra -
ter na, so ci al men te jus ta, e den tro dela vi ver com dig -
ni da de.

Zum bi é o em ble ma dis so tudo, a com pro va ção
de fi ni ti va de que um ho mem pode ser der ro ta do, mas, 
não, des tru í do. Seu exem plo, é mo de lo para to dos
nós. Sua luta, ain da hoje, é a luta de to das as for ças
pro gres si vas, as mais com pro me ti das com o fu tu ro
de nos sa ter ra e do nos so povo.

Ala go as não é ter ra de Zum bi. Sua ter ra, a bem
da ver da de fica dis tan te, do ou tro lado do Atlân ti co ali
é sua na ção. Mas foi em nos so Esta do que flo res ceu
por mu i tos e mu i tos anos seu qui lom bo, a ter ra dos
ne gros que fu gi am da es cra vi dão e cons tru íam sua
vida in de pen den te, tra ba lhan do, con vi ven do, aman -
do, cul tu an do seus de u ses, man ten do uma cul tu ra

que tan ta in fluên cia exer ceu e ain da exer ce so bre a
nos sa.

A ho me na gem, as sim, se faz mais que jus ta. A
na ção ala go a na se or gu lha de ter sido pal co de uma
das lu tas mais san gren tas e, tal vez por isso mes mo,
mais he rói cas: a de fe sa até a mor te do qui lom bo, a
de fe sa até a mor te de li ber da de do ho mem.

Assim, nós de Ala go as, sa ben do po der con tar
com o apo io de nos sos Ilus tres Pa res, nes ta Casa,
para a apro va ção do pro je to em ca u sa.

Sala das Ses sões, 31 de mar ço de 1999. – De -
pu ta do Re gis Ca val can te.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PARECER

PARECER Nº 943, DE 1999

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor
Luiz Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 
6.811, de 8 de ju lho de 1980, que dis põe so -
bre a des ti na ção da taxa ju di ciá ria de que
tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25
de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Iris Re zen de

I – Re la tó rio

O pro je to de lei sub exa mi ne, de au to ria do
no bre se na dor Luiz Este vão, pre ten de dar nova
des ti na ção à taxa ju di ciá ria a que se re fe re o art.
20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne i ro de 1967, 
al te ra do pelo art. 2º do De cre to-Lei nº 246, de 28
de fe ve re i ro de 1967, para be ne fi ci ar as obras do
edi fí cio sede da Ordem dos Advo ga doss do Bra sil
– Se ção do Dis tri to Fe de ral – e a Esco la da Ma gis -
tra tu ra do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.

De ter mi nou a pro po si ção em aná li se que a re -
fe ri da taxa será co bra da na base de dois por cen to
so bre o va lor da ca u sa até o li mi te do va lor de re fe -
rên cia vi gen te no Dis tri to Fe de ral, sen do um por cen -
to para cada uma das en ti da des aci ma men ci o na -
das.

Em sua jus ti fi ca ção, o ilus tre par la men tar ale ga 
que as obras do edi fí cio sede da Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil – Se ção do Dis tri to Fe de ral, cu jos re -
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cur sos de cons tru ção fo ram des ti na dos pelo art. 1º
da Lei nº 6.811, de  8 de ju lho de 1980, ain da não fo -
ram to tal men te con clu í das, “ne ces si tan do o re fe ri do
edi fí cio de ser vi ços ur gen tes de pre ser va ção e cor -
re ção de di ver sos pro ble mas ine ren tes à sua cons -
tru ção”.

Enfa ti za o au tor que o Con se lho de Ma gis tra tu -
ra do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral de li be -
rou em não mais re pas sar o pro du to da taxa ju di ciá -
ria para a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Se ção
do Dis tri to Fe de ral, fun da men ta do ape nas no fato de 
ter ex pi ra do o con tra to de fi nan ci a men to fir ma do en -
tre aque la en ti da de e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.

Fri sa, ain da, que a pro pos ta “não cria nem au -
men ta des pe sas”, des ta can do, ao fi nal que “o ob je ti -
vo do pre sen te pro je to é exa ta men te o de sa nar
esse la men tá vel equí vo co, dan do-se nova re da ção
ao art. 1º da Lei men ci o na da”.

II – Voto do Re la tor

O pre sen te pro je to não me re ce qual quer re pa ro
quan to à sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi -
men ta li da de. Re la ti va men te ao mé ri to, en ten de mos
ser opor tu na e con ve ni en te a al te ra ção da lei ora pro -
pos ta.

É im por tan te des ta car que, a des pe i to da re le -
vân cia do pro je to, o mes mo não cria nem au men ta
des pe sas, dan do ape nas nova des ti na ção ao pro -
du to ar re ca da do das ta xas ju di ciá ri as pa gas na Jus -
ti ça do Dis tri to Fe de ral, que vi nham sen do re co lhi -
das aos co fres da União, de i xan do a des co ber to as
ur gen tes e ne ces sá ri as obras do edi fí cio sede da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Se ção do Dis tri to 
Fe de ral.

Fri se-se, por opor tu no, que a Lei nº 6.811, de 8 
de ju lho de 1980, já des ti na va os re cur sos da taxa
ju di ciá ria para a cons tru ção do edi fí cio sede da
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Se ção do Dis tri to 
Fe de ral, não se tra tan do, pois, de ne nhu ma ino va -
ção le gal.

Por ou tro lado, não po de mos ol vi dar que as re -
le van tes ati vi da des pro por ci o na das pela Esco la da
Ma gis tra tu ra do Dis tri to Fe de ral es ta vam se ex tin -
guin do em face dos min gua dos re cur sos exis ten tes,
ori un dos em sua to ta li da de da con tri bu i ção ex clu si va
dos ma gis tra dos, si tu a ção esta que se re ver te rá com
a des ti na ção de par te dos re cur sos men ci o na dos no
pre sen te pro je to.

Ante o ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li -
da de e ju ri di ci da de do pro je to, re di gi do com boa téc -
ni ca le gis la ti va e em ter mos re gi men ta is. No mé ri to,
opi na mos pelo seu aco lhi men to, com a emen da nº 1,
con cla man do os ilus tres Pa res à sua apro va ção, ten -
do em vis ta a am pli tu de e o al can ce so ci al que o mes -
mo en se ja.

EMENDA Nº 1-CCJ

Ao Pro je to do Se na do nº 10, de 1999

Dê-se ao “art. 1º, do art. 1º do pro je to”, a se guin -
te re da ção:

“Art. 1º A par tir do exer cí cio de 1999, o 
pro du to da taxa ju di ciá ria a que se re fe re o
art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne -
i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De cre -
to-lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
des ti na-se à Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil – Se ção do Dis tri to Fe de ral, com apli ca -
ção nos ser vi ços de as sis tên cia ju rí di ca gra -
tu i ta, e à Esco la da Ma gis tra tu ra do Tri bu nal 
de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da visa dar nova des ti na ção a
par te do pro du to ar re ca da do das ta xas ju di ciá ri as pa -
gas na Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.

Como a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil cons ti -
tui ser vi ço pú bli co fe de ral e é pres ta do ra, atra vés da
Sec ci o nal do Dis tri to Fe de ral, de inú me ros be ne fí ci os
à co mu ni da de bra si li en se, tor na-se ne ces sá ria in dis -
pen sá vel a pre ser va ção dos efe i tos da Lei nº 6.811,
de 8 de ju lho de 1980, des ti nan do-lhe, no en tan to, ca -
rá ter so ci al com apli ca ção de par te dos re cur sos ar re -
ca da dos na pres ta ção dos ser vi ços de as sis tên cia ju -
rí di ca gra tu i ta, man ti dos pela OAB/DF.

Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de 1999

Sala da Co mis são, 20 de ou tu bro de 1999. –
José Agri pi no, Pre si den te – Iris Re zen de, Re la tor –
Ro ber to Fre i re – Ro me ro Jucá – Ro ber to Re quião –
Agne lo Alves – Ber nar do Ca bral – Antô nio Car los Va -
la da res – José Edu ar do Du tra – Pe dro Piva – Mo re i ra
Men des – Fran ce li no Pe re i ra – Bel lo Par ga – Ro meu
Tuma – Re nan Ca lhe i ros.
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TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de
1999, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia que: Alte ra o dis pos to na Lei nº
6.811, de 8 de ju lho de 1980, que “Dis põe
so bre a des ti na ção da taxa ju di ciá ria de que 
tra ta o Art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25
de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo Art. 2º do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de

1980, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º A par tir do exer cí cio de 1999, o 
pro du to da taxa ju di ciá ria a que se re fe re o
Art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de ja -
ne i ro de 1967, al te ra do pelo Art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, des ti na-se à Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil – Se ção do Dis tri to Fe de ral, com
apli ca ção nos ser vi ços de as sis tên cia ju rí di -
ca gra tu i ta e à Esco la da Ma gis tra tu ra do
Tri bu nal de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.”

Pa rá gra fo úni co. A taxa ju di ciá ria re fe -
ri da nes te ar ti go será co bra da na base de
dois por cen to so bre o va lor da ca u sa até o
li mi te do va lor de re fe rên cia vi gen te no Dis -
tri to Fe de ral, sen do um por cen to para cada
uma das en ti da des men ci o na das."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re tro a gin do seus efe i tos fi nan ce i ros a
par tir de 1º de ja ne i ro de 1999.

Sala das Co mis sões, 20 de ou tu bro de 1999. –
José Agri pi no, Pre si den te.

VOTO EM SEPARADO
(Do Se na dor Ro ber to Re quião, na Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

I – Intro du ção

Com a de vi da vê nia do ilus tre Re la tor, pedi vis ta
des te pro je to por que, não obs tan te seu cos tu me i ro
cu i da do e pro fi ciên cia no exa me das ma té ri as que lhe 
to cam es tu dar para re la to, pa re ceu-me que al guns
as pec tos te ri am pas sa do des per ce bi dos, pos si vel -

men te in du zi do que te ria sido pela en ga no sa sin ge le -
za do pro je to. Como bem as si na lou no voto, o pro je to
“não cria nem au men ta des pe sas, dan do ape nas
nova des ti na ção ao pro du to ar re ca da do das ta xas ju -
di ciá ri as pa gas na Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral”.

Entre tan to, en ten do que, em sede de exa me de
cons ti tu ci o na li da de, que vem a ser a es sên cia do la -
bor des ta Co mis são, até por ques tões de prin cí pio e
de co e rên cia, de ve mos re sis tir à ten ta ção de so bre le -
var o mé ri to, des cu ran do tal vez in vo lun ta ri a men te da
mis são, que aqui nos cabe, de exer cer o pri me i ro dos
con tro les de le gi ti mi da de da pre ten sa lei fren te à Car -
ta Fun da men tal.

Re co nhe ço a di fi cul da de in trí se ca do pro ble ma,
dado que a Co mis são é ór gão po lí ti co com ta re fa de
exer cer cri vo ju ri di co e, na ma i o ria das ve zes, o cri vo
ju rí di co tem pe ra do com o cri vo po lí ti co. Ora, em bo ra
não se jam in com pá ti ve is, cada um de les obe de ce a
ló gi ca e sis te má ti ca men te di fe ren tes, o que,por si só,
já con tri bui para a di fi cul da de de foco no exa me dos
te mas. Enquan to o cri vo ju rí di co se pa u ta por prin cí pi -
os e re gras mais téc ni cas e dou tri ná ri as, o cri vo po lí ti -
co de ri va de con si de ra ções li ga das à con ve niên cia e
opor tu ni da de.

Ver da de que, no caso con cre to, te nho res tri -
ções ao pro je to tan to no re la ti vo ao mé ri to quan to na
ques tão de cons ti tu ci o na li da de. Como, nes ta Co mis -
são, o cri vo ju rí di co tem pro e mi nên cia, sen do por tan -
to, ques tão de fun do per mi to-me in ver ter a or dem tra -
di ci o nal e abor dar, pri me i ro, a ques tão de mé ri to.

II – Mé ri to

Em sua sin ge le za, o pro je to ape nas diz que o
pro du to da ar re ca da ção de uma de ter mi na da taxa ju -
di ciá ria, ins ti tu í da por De cre to-Lei de 1967, des ti -
na-se às obras do edi fi cio sede da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil – Se ção DF (OAB-DF) e à Esco la da
Ma gis tra tu ra, sen do a co bran ça à base de um por
cen to, in ci den te so bre o va lor da ca u sa, para cada
uma das ins ti tu i ções.

A Jus ti fi ca ção in duz à idéia de que o con se lho
da Ma gis tra tu ra do Dis tri to Fe de ral te ria la bo ra do em
equí vo co (ou tal vez mes mo em in jus ti ça ou ile ga li da -
de), ao sus pen der o re pas se do fru to da ar re ca da ção
da taxa à OAB “ape nas” pelo fato de “ter ex pi ra do o
con tra to de fi nan ci a men to fir ma do en tre aque la en ti -
da de e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral”.

Men ci o nan do la u do fir ma do por en ge nhe i ro,
afir ma, tam bém, que as obras do edi fi cio sede da
OAB-DF “ain da não fo ram to tal men te con clu í das”.
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Não se dis cu te, nes se mo men to, a res pe i ta bi li -
da de e o va lor da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil e,
mu i to me nos, a su pos ta na tu re za pú bli ca dos ser vi -
ços e dos be ne fi ci ci os que pres ta à co mu ni da de, fa to -
res que, te o ri ca men te, a cre den ci a ri am a re ce ber re -
cur sos de taxa ju di ciá ri as com pul so ri a men te to ma das 
de to dos quan tos acor ram à jus ti ça em bus ca de tu te -
la ju di ci al, para o res guar do de seus di re i tos. Em ou -
tro me men to se po de rá ques ti o nar que tipo de ser vi ço 
a OAB pres ta di re ta men te a cada um que, à suas ex -
pen sas, in clu si ve pa gan do ho no rá ri os ad vo ca tí ci os,
exer ce seu di re i to cons ti tu ci o nal de pe dir pro te ção da
Jus ti ça.

Con tu to, o im por tan te, ago ra, é ver que as in for -
ma ções fá ti cas que sus ten tam o pro je to pe cam por in -
ve ra ci da de e por in du ção a erro.

Em pri me i ro lu gar, é im pos sí vel que as obras do
pré dio não te nham sido “to tal men te con clu í das”, se
de acor do com os fun da men tos da de ci são do Con se -
lho da Ma gis tra tu ra do Dis tri to Fe de ral (to ma da no
Pro ces so nº 1.450/98), “o edi fí cio-sede foi en tre gue
pela Cons tru to ra Eldo ra do em agos to de 1982, ten do
Car ta de Ha bi te-se nº 0601/82, emi ti da pela Se cre ta -
ria de  Vi a ção e Obras do Go ver no do Dis tri to Fe de ral, 
em 5 de no vem bro de  1982, fls. 43, onde cons ta, ex -
pres sa men te, que a obra foi con clu í da de acor do com 
o pro je to apro va do no Pro ces so nº 20032/79, es tan do 
em con di ções de ser ha bi ta da”.

Ora, en tre um la u do fir ma do por en ge nhe i ro, va -
ga men te men ci o na do, e o do cu men to ofi ci al do Go -
ver no do Dis tri to Fe de ral, já ace i to pe los Se nho res
De sem bar ga do res, sou obri ga do a fi car com esse úl -
ti mo, até mes mo por que, en quan to não in fir ma do pe -
los me i os pró pri os, ele goza da  pre sun ção de ve ra ci -
da de e tem fé pú bli ca.

Em se gun do lu gar, é ten den ci o sa a afir ma -
ção de que o Con se lho da Ma gis tra tu ra ba se ou
sua de ci são “ape nas” no fato da ex pi ra ção do con -
tra to de  fi nan ci a men to da OAB com a Ca i xa Eco -
nô mi ca. Não há nada de er ra do ou de odi o so na
de ci são do Con se lho. A obra es ta va pron ta e ha bi -
ta da des de 1982. Ten do sido fi nan ci a do pela Ca i xa
Eco nô mi ca, o cus to da obra foi com ple ta men te pago 
àque la ins ti tu i ção em de zem bro de 1996.

Se há algo de cri ti cá vel na de ci são do Con se lho, 
é que, re al men te ele “ape nas” sus pen deu o re pas se
do fru to da ar re ca da ção à OAB, quan do de ve ria “tam -
bém” ter sus pen di do a ar re ca da ção. Me nos mal que o 
di nhe i ro tem sido re co lhi do ao Te sou ro, mas os dou -
tos De sem bar ga do res de i xam de  con si de rar que a
taxa ha via sido cri a da com fi na li da de es pe ci fi ca.
Cum pri da a  fi na li da de (a cons tru ção do pré dio da

OAB), a sua co bran ça é com ple men te ile gí ti ma. A
nor ma au to za ti va exa u u riu-se com cum pri men to da
con di ção. A Su pos ta taxa já não mais exis te. Incor re
em cri me de ex ces so de exa ção quem exi ge tri bu to
in de vi do (art.316, § 1º do Có di go Pe nal) e em cri me
de con des cen dên cia cri mi no sa (art. 320, idem) quem
por in dul gên cia, de i xa de  res pon sa bi li zar su bor di na -
do que co me teu in fra ção no exer cí cio do car go.

O pró prio De cre to-Lei nº 115 pre vê pe na li da des
ad mi nis tra ti vas para o caso:

“Art. 16. Sem pre ju í zo do dis pos to nos
ar ti gos 14, pa rá gra fo úni co, e 18, os ser ven -
tuá ri os e fun ci o ná ri os da Jus ti ça que re ce -
be rem cus tas e emo lu men tos in de vi do ou
ex ces si vos ou in frin gir das dis po si ções des -
te De cre to-Lei e das ta be las ane xas, se rão
pas si vas  da pena de de mul ta de Cr$1.000
(um mil cru ze i ros) a Cr$5.000 (cin co mil cru -
ze i ros), im pos ta ex of fi cio ou a re que ri men to 
de qual quer in te res sa do, pelo Juiz do fe i to
ou pelo cor re ge dor da Jus ti ça, além da obri -
ga ção de res ti tu ir em tres do bro a im por tân -
cia co bra da em ex ces so ou in de vi da men te.

..............................................................
Art. 18. Pela exi gên cia in de vi da de

qual quer van ta gem pe cu niá ria, além do es -
ta tu í do nas ta be las des te re gi men to, os fun -
ci o ná ri os e ser ven tuá ri os da Jus ti ça se rão
pas sí ve is das se guin tes pe na li da des: a) no -
ven ta (90) dias de sus pen são; b) na re in ci -
dên cia, de ten ção de seis (6) me ses a dois
(2) anos."

Essa su pos ta taxa está ex pos ta como ca dá ver
in se pul to. Pior que há mu i to tem po e, pior ain da, ca -
dá ver ex plo ra do e dis pu ta do.

Ori gi nal men te, a taxa fora cri a da, no ca pí tu lo VI
des ti na do às Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as, pelo
art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25-1-67, com as alí -
quo tas ajus ta das pelo De cre to-Lei nº 246, de 28-2-67, 
“des ti na da a con tri bu ir para a cons tru ção do Pa lá cio
da Jus ti ça”.

Ter mi na da a cons tru ção do Pa lá cio da Jus ti ça,
já es ta ria, aí, mor ta e se pul ta da a taxa, por que exa u ri -
da a con di ção que a jus ti fi ca va no tex to le gal.

Con tu do, so bre ve io a Lei nº 6.811, de 8-7-80,
su pos ta men te (se é que isso é pos sí vel) re vi go ran -
do-a ao dar novo des ti no ao pro du to da ar re ca da ção: 
“a par tir do exer cí cio de 1980, o pro du to da taxa ju di -
ciá ria (...) des ti nar-se-á à cons tru ção do edi fí -
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cio-sede da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Se -
ção do Dis tri to Fe de ral”.

Pois bem, ago ra, ou tra vez, como se viu, a
taxa mor reu, por que ou tra vez, não bas tas se a pri -
me i ra, exa u riu-se a con di ção le gal que a sus ten ta -
va.

E os des po jos des se ca dá ver con ti nu am sen do 
fe roz men te dis pu ta dos.

A já men ci o na da de ci são do Con se lho da Ma -
gis tra tu ra, que sus pen deu o re pas se da ver ba à
OAB (e que de ve ria ter sus pen di do tam bém a co -
bran ça), in for ma, no voto do Pre si den te: “Devo ain -
da acres cen tar que este Tri bu nal en ca mi nhou pro je -
to de lei ao Con gres so Na ci o nal, no qual se pede a
des ti na ção da re fe ri da taxa para edi fi ca ções de in te -
res se do pró prio Tri bu nal”.

Não te nho no tí cia des se pro je to. Mas sei que,
em 1988, che gou a ser pre pa ra do ou tro pro je to des -
ti nan do o pro du to da fa le ci da taxa para, além da in -
ter mi ná vel obra do edi fí cio-sede da OAB-DF (não
se ria na ver da de uma ca te dral?), tam bém “à cons -
tru ção e apa re lha men to do Hos pi tal do Advo ga do
no Dis tri to Fe de ral”.

Jus ti ça se faça ao ilus tre Se na dor Le o nel Pa i -
va, que já ter mi nou seu man da to nes ta Casa, por
ter-se abs ti do de pa tro ci nar tal pro je to que lhe
apre sen ta ram, por que não só de i xou de pro por
uma ile ga li da de mas tam bém uma gran de ini qüi da -
de, pois este mes mo Con gres so Na ci o nal, há me -
nos de dois anos, aten deu a pro pos ta do Po der
Exe cu ti vo e al te rou a Lei nº 8.112 (Re gi me Ju rí di co 
Úni co), para de ter mi nar que os ser vi do res pú bli cos
fe de ra is de i xas sem de ter as sis tên cia à sa ú de e
que, se ne ces sá rio, en trem na fila do SUS – Sis te -
ma Úni co de Sa ú de (art. 230, com a nova re da ção
dada pela Lei nº 9.527, de 10-12-97.

O pro je to ora em vo ta ção in di ca acor do en tre
os dis pu tan tes ou ten ta ti va de co op ta ção do Tri bu -
nal de Jus ti ça, pois abre meio a meio a ver ba para a 
OAB (de novo para o in ter mi ná vel edi fí cio) e para a
Esco la de Ma gis tra tu ra.

Escla re ça-se, por opor tu no, que a OAB-DF,
que luta tão va lo ro sa men te pela ver ba de uma taxa
ex tin ta, já é aqui nho a da com pro du to de ou tras ta -
xas ju di ciá ri as, as cons tan tes da Ta be la B do Re gi -
men to de Cus tas da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral,
apro va dos pelo men ci o na do De cre to-Lei nº 115, de
1967.

Tam bém por opor tu no, di ga-se que a des ti na -
ção de ver bas de taxa ju di ciá ria à OAB re pre sen ta

uma enor me des le al da de àque la ve ne ran da ins ti tu i -
ção, que de sen vol ve uma ver da de i ra guer ra san ta – 
e, di ga-se a bem da Jus ti ça –, me re ce do ra de todo
lou vor, exa ta men te con tra a taxa ju di ciá ria.

De au to ria da OAB, en con tram-se no Su pre mo 
Tri bu nal Fe de ral, aguar dan do jul ga men to de mé ri to,
nada me nos de oito Ações Di re tas de Incons ti tu ci o -
na li da de, ques ti o nan do a co bran ça de ta xas ju di ciá -
ri as em di ver sos Esta dos. São elas as de nº 2078
(Min. Neri da Sil ve i ra), 2052, 1989, e 1671 (Min. Nel -
son Jo bim), 1926 (Min. Se púl ve da Per ten ce), 1772
(Min. Car los Vel lo so), 1651 (Min. Sid ney San ches) e 
1948 (Min. Fran cis co Re zek).

O fun da men to prin ci pal de to das as Ações re -
si de no art. 5º, in ci sos II, XXXV, LIV e LV, da Cons ti -
tu i ção. Ou seja, a OAB en ten de que a taxa ju di ciá ria 
pre ju di ca o aces so à jus ti ça e a ple na de fe sa dos di -
re i tos. No que, aliás, está co ber tís si ma de ra zão.

Em con clu são: no mé ri to, não cabe apro va ção
do pro je to, até mes mo por que a su pos ta taxa já não 
mais exis te e, por tan to, não pode ser re des ti na da.

III – Ju ri ci da de e Cons ti tu ci o na li da de

O as pec to de ju ri ci da de mais im por tan te já foi
su fi ci en te men te abor da do no tó pi co an te ri or: sim ples -
men te não pode ser cri a da nova des ti na ção para taxa 
ju di ciá ria de que se tra ta, por que ela de i xou de exis tir
no mo men to em que se cum priu a con di ção le gal que
lhe dava vida. De ple no di re i to, ela não mais exis te e
sua co bran ça pode até ser ca rac te ri za da como ex -
ces so de exa ção. A apro va ção do pro je to sig ni fi ca ria,
em ter mos, a pror ro ga ção de algo que não mais re -
ma nes ce no mun do ju rí di co. A lei que vi es se a ser
apro va da ca i ria no va zio, pois es ta ria dis pon do nor -
mas  so bre algo que não mais exis te.

Esse exa me de ju ri di ci da de su põe, ape nas por
ques tão me to do ló gi ca, que a mal si na da  taxa en con -
tra abri go se gu ro nas re gras cons ti tu ci o na is. Isto é,
mes mo que fos se cons ti tu ci o nal, se ria in ju rí di ca.

Entre tan to, e pas san do ago ra à ques tão prin ci -
pal, im pen de de cla rar que ela peca por in sa ná vel ví -
cio de in cons ti tu ci o na li da de.

Se gun do o ma gis té rio do sa u do so Ge ral do Ata -
li ba¹, por ape nas qua tro mo ti vos o ci da dão pode ser
com pe li do a dar di nhe i ro para o Esta do: a) mul ta; b)
obri ga ção con ven ci o nal: c) tri bu to; d) in de ni za ção por 
dano.
_____________
¹ Hi pó te se de Inci dên cia Tri bu tá ria, Re se nha Tri bu tá ria, S. Pa u lo,
3º ed., pág. 34.
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No caso, afas tam-se li mi nar men te as hi pó te -
ses a, b, e d. A taxa sob exa me não e san ção  por
qual quer com por ta men te de li tu o so do con tri bu in te,
não é sa tis fa ção de cor ren te de con tra to com a ad -
mi nis tra ção e tam bém não se des ti na a in de ni zar
qual quer dano que ele te nha ca u sa do ao Esta do.
Indu vi do so, pois, que ela en qua drar-se nas re gras
tri bu tá ri as. Antes de mais nada, deve en qua drar-se
nas ca te go ri as tri bu tá ri as elen ca das no ca pí tu lo do
sis te ma tri bu tá rio na ci o nal da Cons ti tu i ção (arts.
145, 148 e 149): im pos to, taxa, con tri bu i ção ou em -
prés ti mo com pul só rio. A ri gi dez do sis te ma bra si le i -
ro ful mi na de nu li da de qual quer exa ção não obe di -
en te ri go ro sa men te aos mol des cons ti tu ci o na is es -
ta be le ci dos.

O sis te ma bra si le i ro abra ça a po si ção dou tri ná -
ria, ten den te à clas si fi ca ção dos tri bu tos de acor do
com a ma te ri a li dad de dos fa tos, des cri to pela hi pó te -
se de in ci dên cia. Daí de ri va ba si ca men te a bi fur ca -
ção: a) o tri bu to re sul ta de uma ati vi da de do po der
pú bli co ou numa re per cus são des ta; ou b) de ri va de
um fato ou acon te ci men to in te i ra men te in di fe ren te a
qual quer ati vi da de es ta tal. No pri me i ro caso, diz-se
que se tra ta de tri bu tos vin cu la dos e aí es tão as ta -
xas e con tri bu i ções e, no se gun do caso, se diz tra -
tar-se de tri bu tos não-vinculados, e aí es tão os im -
pos tos.

Se gun do o art. 4º do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal
– CTN², “a na tu re za ju rí di ca do tri bu to é de ter mi na da
pelo fato ge ra dor da res pec ti va obri ga ção, sen do ir re -
le van tes para qua li fi cá-la: I – a de no mi na ção e as de -
ma is ca rac te rís ti cas for ma is ado ta das pela lei; II – a
des ti na ção le gal do pro du to da ar re ca da ção”.

A cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi na, no art. 145, I,
que “im pos to é o tri bu to cuja obri ga ção tem por fato
ge ra dor uma si tu a ção in de pen den te de qual quer ati -
vi da de es ta tal es pe cí fi ca, re la ti va ao con tri bu in te”, en -
quan to que as ta xas são ins ti tu í das “em ra zão do
exer cí cio do po der de po lí cia ou pela uti li za ção, efe ti -
va ou po ten ci al, de ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos e di -
vi sí ve is, pres ta dos ao con tri bu in te ou pos tos à sua
dis po si ção”.

Para Ru bens Go mes de Sou za³, os tri bu tos po -
dem ser “vin cu la dos” ou “não-vinculados” em fun ção
da na tu re za do fato ge ra dor, nome que dá à si tu a ção
ma te ri al ou ju rí di ca de fi ni da em lei como ne ces sá ria e
su fi ci en te para ge rar a obri ga ção de pa gá-los.

                  
² Lei nº 5.172, de 25-10-66, re cep ci o na do como Lei com ple -
mentar.
³ Na tu re za Tri bu tá ria do FGTS, RDP 17, pág. 309.

O fato ge ra dor da obri ga ção tri bu tá ria de todo e
qual quer tri bu to ou é uma ati vi da de es ta tal ou ou tra
co i sa qual quer. Se for uma ati vi da de es ta tal, o tri bu to
será vin cu la do. Se um fato qual quer, o tri bu to será
não-vinculado (Ge ral do Ata li ba)4.

A dis so lu ção en tre a base im po ní vel e o as -
pec to ma te ri al da hi pó te se de in ci dên cia pode mu -
dar a na tu re za ju rí di ca do tri bu to, le van do à in va são
de com pe tên cia ou a bi tri bu ta ção não per mi ti da pela 
Cons ti tu i ção. Ve ja-se a ad ver tên cia de Ru bens Go -
mes de Sou za: “... a es co lha, pelo le gis la dor, de
uma base de cál cu lo ina de qua da pode des vir tu ar
não só a na tu re za es pe cí fi ca do tri bu to, trans for -
man do-o, p. ex. de im pos to so bre a ren da em im -
pos to so bre o ca pi tal, mas tam bém a sua na tu re za
ge né ri ca trans for man do-o de im pos to em taxa, ou
vi ce-versa”.5

Esse, aliás, é o mo ti vo ma i or de a Cons ti tu i ção 
con sa grar, no § 2º do art. 146, a re gra de que “as ta -
xas não po de rão ter base de cál cu lo pró pria de im -
pos tos” e, no art. 154, I, na de fi ni ção da com pe tên -
cia re si du al, que os no vos im pos tos “não te nham
fato ge ra dor ou base de cál cu lo pró pri os dos dis cri -
mi na dos nes ta Cons ti tu i ção”.

Nas ta xas apa re ce o Esta do for ne cen do cer ti -
dões, ex pe din do do cu men tos, con ce den do li cen ça,
au to ri za ção ou per mis são, en fim, pres tan do um ser -
vi ço pú bli co ou exer ci tan do o seu pode de fis ca li za -
ção. E, nos im pos tos, a mo ti va ção é sem pre um fato 
da vida pri va da: al guém ven den do uma mer ca do ria;
al guém ex por tan do; al guém sen do pro pri e tá rio de
um imó vel etc.

Amíl car Fal cão6 ano ta que o fato ge ra dor da
taxa há de ser al gu ma ocor rên cia di re ta men te li ga da
à uti li za ção, dis po si ção ou re qui si ção de ser vi ço ou
ati vi da de de ter mi na da do Esta do. O fato ge ra dor do
im pos to, ao re vés, há de ser al gu ma ocor rên cia da
vida co mum, não li ga da di re ta men te a qual quer ati vi -
da de es pe cí fi ca re ce bi da ou fru í da e sim ples men te
re ve la do ra da ca pa ci da de con tri bu ti va.

Hec tor Vil le gas7 é ca te gó ri co: “A atu a ção es ta tal
vin cu lan te é tal vez o ele men to ca rac te ri za dor mais
im por tan te para sa ber se, ao en fren tar mos um de ter -
mi na do tri bu to, es ta mos re al men te di an te de uma
taxa. Tan to a dou tri na como a ju ris pru dên cia são ter -
mi nan tes e co in ci den tes”.
                    
4 Op. Cit., pág. 121.
5 RDP 11, pág. 16,2.2.
6 Intro du ção ao Di re i to Tri bu tá rio, Ed. Fi nan ce i ras, RJ, 1959, p. 152.
7 Ver da des e Fic ções em Tor no do Tri bu to De no mi na do Taxa,
RDP, vol. 17, pág. 324.
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No caso con cre to, de ver que o De cre to-Lei nº
115 dis pôs so bre as “cus tas e emo lu men tos” de vi dos
pela “ex pe di ção, pre pa ro e exe cu ção de to dos os fe i -
tos ju di ci a is, dos atos no ta ri a is, ju di ci a is e ex tra ju di ci -
a is” (art. 1º), dis cri mi nan do, mi nu ci o sa men te e exa us -
ti va men te, em de zes se te ta be las, nada me nos de
Cen to e Qu a tro hi pó te ses de ser vi ços pres ta dos pela
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral aos de man dan tes de pres -
ta ção ju ris di ci o nal.

O exa me acu ra do des sas Cen to e Qu a tro ati vi -
da des ju di ciá ri as re mu ne ra das me di an te o pa ga -
men to de cus tas e emo lu men tos re ve la ria, pro va vel -
men te, al gu mas in cons ti tu ci o nal ida des, como, por
exem plo, no item que im põem alí quo tas di fe ren ci a -
das, so bre o va lor da tran sa ção, na la vra tu ra de es -
cri tu ras ou, ain da, no item que tra ta de alí quo tas di -
fe ren ci a das so bre o va lor dos bens dos in ven tá ri os,
nos pro ces sos de su ces são. É pos sí vel que se de -
tec tas se, em ca sos como es ses, in va são do cam po
dos im pos tos so bre a ren da e so bre o pa tri mô nio.

Mas, dis so se tra ta rá em ou tra opor tu ni da de.
Por ora, é im por tan te as si na lar o fato de que es sas
Cen to e Qu a tro ati vi da des lis ta das abar cam, cer ta -
men te, To das as hi pó te ses de ser vi ços ju di ci a is re -
mu ne ra dos por cus tas e emo lu men tos, as qua is
vêm a ser, exa ta men te, Ta xas vin cu la das aos “ser vi -
ços pú bli cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao
con tri bu in te ou pos tos à sua dis po si ção”, de que fala 
o in ci so II do art. 145 da Cons ti tu i ção.

O mes mo De cre to-Lei nº 115, no art. 20, com -
pre en di do nas dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as, ig -
no ran do a exa us ti va dis cri mi na ção de ser vi ços ta xa -
dos nas ta be las ane xas, dis pôs que: “Fica cri a da a
taxa ju di ciá ria na base de 2% (dois por cen to) so bre
o va lor da ca u sa, des ti na da a con tri bu ir para a cons -
tru ção do Pa lá cio da Jus ti ça”.

Como se vê, a su pos ta taxa não de fi ne qual -
quer ser vi ço ou ex pli ci ta qual quer ato de cor ren te do
po der de po lí cia que a jus ti fi que.

E, a ri gor, nem po de ria.

A uma, por que os ser vi ços ta xá ve is já são exa -
us ti va men te dis cri mi na dos nas ta be las ane xas e
não se ria pos sí vel fu gir de es can ca ra da bi tri bu ta ção 
que, aliás, é evi den te, à sim ples le i tu ra dos pri me i -
ros itens da Ta be la A: I – Qu a is quer re cur sos vin dos 
da pri me i ra ins tân cia ou in ter pos tos para Tri bu na is
Su pe ri o res – Cr$7.500; II – Re cla ma ções e con fli tos
de ju ris di ção – Cr$7.500; III – Man da dos de se gu -
ran ça ori gi ná ri os: a) um só re que ren te – Cr$7.500;
b) por re que ren te que ex ce der – Cr$1.000; IV) – Ha -

be as cor pus – Cr$5.000; V – Ação res ci só ria – 4%
so bre o va lor da ca u sa...

A duas, por que a pres ta ção da jus ti ça é fi na li -
da de es sen ci al do Esta do e, sal vo pela iden ti fi ca ção 
de atos per so na lís si mos e in di vi du a li zá ve is, é di re i to 
di fu so de toda a ci da da nia, de ven do ser su por ta da
pe los tri bu tos não-vinculados.

Os es ti pên di os dos ma gis tra dos, os pré di os onde
fun ci o na a Jus ti ça, as des pe sas de ma nu ten ção, de
obras e de in ves ti men tos de vem ser pro por ci o na das por
toda a so ci e da de, atra vés de im pos tos ge ra is. A exis tên -
cia do apa ra to ju di ci al não in te res sa ape nas a quem
even tu al men te dele ne ces si te, mas é re qui si to de toda a
na ção. A Jus ti ça in te gra o pró prio con ce i to de Esta do e
de de mo cra cia, sen do es sen ci al ao equi lí brio so ci al. Não
se ima gi na ria uma Jus ti ça pri va ti za da, sus ten ta da ape -
nas pela “ven da” de ser vi ços ju di ciá ri os.

Nin guém ima gi na ria, do mes mo modo, co -
bran ça de ta xas pelo ser vi ço le gis la ti vo (nem mes -
mo de even tu a is iden ti fi cá ve is be ne fi ciá ri os das
leis) ou pelo ser vi ço de se gu ran ça pú bli ca ou de de -
fe sa na ci o nal.

Nin guém ques ti o na ria que, no atu al es tá gio de
ela bo ra ção dou tri ná ria e ju ris pru den ci al, a mi nis tra -
ção da jus ti ça se con fi gu ra como um bem pú bli co e
que, por tan to, sua ad mi nis tra ção seja es sen ci al men -
te ser vi ço pú bli co.

Como se viu, o di re i to po si ti vo e a dou tri na há
mu i to pre ci sam que a in con sis tên cia ter mi no ló gi ca e
o uso pro mís cuo de pa la vras nas leis não trans mu -
dam nem impe dem sua ver da de i ra na tu re za. Ali o mar
Ba le e i ro8 já ad ver tia ser “in di fe ren te o erro ou a ma lí cia
do le gis la dor que em pre gue de no mi na ção di ver sa da -
que la es po sa da pela Cons ti tu i ção e pelo Có di go Tri bu -
tá rio Na ci o nal”. No que é se cun da do por Amíl car Fal -
cão9: É cer to que o im pos to não se de fi ne ou con ce i tua
com base na sua de no mi na ção, no seu no mem ju ris; a
de fi ni ção é dada atra vés do exa me da na tu re za ju rí di -
ca do tri bu to, ou seja, da na tu re za do fato ge ra dor ado -
ta do e da res pec ti va base de cál cu lo".

Os ser vi ços pres ta dos pe los car tó ri os e ser ven ti as
– ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, são cus te a -
dos por via do tri bu to de no mi na do Taxa, que dá a ves te
tri bu tá ria às cus tas e emo lu men tos. É o que de flui de en -
si na men tos dos lu mi na res, como Ge ral do Ata li ba, Cle ber 
Gi ar di no, Ives Gan dra, Ivo ne Do lá cio de Oli ve i ra, Mar co
Au ré lio Gre co, Ha mil ton Dias de Sou za e tan tos ou tros,
além da ju ris pru dên cia da Su pre ma Cor te.
______________
8 Di re i to Tri bu tá rio Bra si le i ro, 3ª ed., pág. 67. Fo ren se.
9 Di re i to Tri bu tá rio Bra si le i ro, Pág. 362, 1960.
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Não as sim, po rém, quan to às ins ta la ções,
aos pré di os, à ma nu ten ção dos Ju í zes, à exis tên -
cia e ma nu ten ção da Insti tu i ção Ju di ciá ria, do Po -
der Ju di ciá rio. Esses são en car gos su por ta dos por 
toda a so ci e da de, por que a toda ela in te res sa a
exis tên cia da ins ti tu i ção ju di ciá ria; são en car gos
su por ta dos, por tan to, pe los im pos tos ge ra is,
não-vin cu la dos.

Pou co im por ta que o De cre to-Lei te nha ins ti tu -
í do tri bu to com a de no mi na ção de Taxa Ju di ciá ria,
se o exa me da hi pó te se de in ci dên cia re ve la, na
ver da de, tra tar-se de im pos to. No caso, agra va-se
a ile gi ti mi da de, ao ver-se que se tra ta de um im pos -
to cuja re ce i ta está vin cu la da, co i sa ex pres sa men te 
ve da da pelo art. 167, IV, da Cons ti tu i ção.

Des ta que-se o tex to do in ci so II do art. 145 da
Cons ti tu i ção:

“II – as ta xas, em ra zão do exer cí cio
do po der de po lí cia ou pela uti li za ção, efe -
ti va ou po ten ci al, de ser vi ços pú bli cos es -
pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos aos con tri -
bu in tes ou pos tos à sua dis po si ção”.

Os ser vi ços ta xá ve is, como se vê, de vem ser
es pe cí fi cos e di vi sí ve is. Os ser vi ços ge ra is das ins -
ti tu i ções po lí ti cas, como sói ser a pres ta ção  ju ris di -
ci o nal, v.g., não se pres tam para ser ato jur rí ge no,  
a en se jar a co bran ça de taxa. Tais ser vi ços são in di -
vi sí ve is. Não se pode atri buí-los in di vi du al men te a
uma pes soa, de les es pe ci al men te fru i do ra.

Os ser vi ços pres ta dos pe los car tó ri os e ser -
ven ti as já são re mu ne ra dos por in ter mé dio das
Cen to e Qu a tro cus tas e emo lu men tos cons tan tes
da Ta be las ane xas ao De cre to-Lei nº 115, ou seja,
das Ta xas.

Além dis so, de cre tou-se in cons ti tu ci o nal men -
te que a pes soa fru i do ra da pres ta ção ju ris di ci o nal
pa gas se tam bém uma pre ten sa taxa, ver da de i ro
Impos to, por que não vin cu la do a qual quer ser vi ço,
para a cons tru ção do Pa lá cio da Jus ti ça; de po is de -
cre tou-se que con ti nu as se a pa gar a cons tru ção do
pré dio da Ordem dos Advo ga dos; ago ra se pre ten -
de de cre tar que con ti nue a pa gar para as obras des -
se mes mo pré dio da Ordem dos Advo ga dos, em bo -
ra ele es te ja pron to e ha bi ta do há de zes se te anos.

IV – Voto

Ante todo o ex pos to, Voto pela apro va ção do
pro je to, na for ma do se guin te Subs ti tu ti vo Glo bal:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 10, DE 1999

(SUBSTITUTIVO GLOBAL)

Re vo ga o art. 20 do De cre to-Lei nº
115, de 25 de ja ne i ro de 1967.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o art. 20 do De cre to-Lei

nº 115, de 25 de ja ne i ro de 1967.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
Sala da Co mis são, – Se na dor Ro ber to Re -

quião.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 6.811, DE 8 DE JULHO DE 1980

Dis põe so bre a des ti na ção da taxa ju -
di ciá ria de que tra ta o ar ti go 20 do De cre -
to-Lei nº 115 (1), de 25 de ja ne i ro de 1967

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Se na do Fe de ral de cre ta e

eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º A par tir do exer cí cio de 1980, o pro du to

da taxa ju di ciá ria a que se re fe re o ar ti go 20 do De -
cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do
pelo ar ti go 2º do De cre to-Lei nº 246(2), de 28 de fe -
ve re i ro de 1967, des ti nar-se-á à cons tru ção do edi -
fi cío-sede da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Se -
ção do Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A taxa ju di ciá ria re fe ri da nes -
te ar ti go será co bra da na base de 2% (dois por cen -
to) so bre o va lor da ca u sa, até o li mi te do va lor de
re fe rên cia vi gen te no Dis tri to Fe de ral.

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -
rio.

JOÃO FIGUEIREDO, Pre si den te da Re pú bli -
ca – Ibra him Abi-Ackel.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 115
DE 25 DE JANEIRO DE 1967

Apro va o Re gi men to de Cus tas da
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 20. Fica cri a da a taxa ju di ciá ria na base de 
2% (dois por cen to) so bre o va lor da ca u sa, des ti na -
da a con tri bu ir para a cons tru ção do Pa lá cio da Jus -
ti ça.

§ 1º O re co lhi men to da taxa a que se re fe re
este ar ti go de ve rá ser fe i to, men sal men te, ao Te -
sou ro Na ci o nal, pelo fun ci o ná rio en car re ga do da
res pec ti va ar re ca da ção, acom pa nha do da de vi da
pres ta ção de con tas, ao Cor re ge dor da Jus ti ça.

§ 2º Do pa ga men to da taxa ju di ciá ria des ti -
na da ao fim pre vis to nes te De cre to-Lei será dado 
re ci bo a quem cou ber fa zê-lo ou ao seu pro cu ra -
dor, além da cer ti dão de re ce bi men to na pró pria
pe ti ção ini ci al.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 246
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Mo di fi ca o De cre to-Lei nº 113 (*), de
25 de ja ne i ro de 1967, e o Re gi men to de
Cus tas da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.

Art. 1º O ar ti go 23 do De cre to-Lei nº 113, de 25
de ja ne i ro de 1967, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 23. Fi cam des do bra das em 1º, 2º
e 3º Ta be li o na to de No tas os atu al men te
exis ten tes, com as atri bu i ções cons tan tes
dos ar ti gos 55, 56 e 57, da Lei nº 3.754 (*),
de 14 de abril de 1960.”

Art. 2º O ar ti go 20 do De cre to-Lei nº 115 (*), de
25 de ja ne i ro de 1967, pas sa a vi go rar com a se guin te 
re da ção:

“Art. 20. Fica cri a da a taxa ju di ciá ria,
des ti na da a con tri bu ir para a cons tru ção do
Pa lá cio da Jus ti ça, que será co bra da so bre
o va lor da ca u sa, na se guin te pro por ção:

a) até o va lor de NCr$1.000,00 – 2%;

b) de NCr$1.001,00 a NCr$5.000,00 – 1%

c) pelo que ex ce der a NCr$5.000,00 –
0,5%, até o li mi te de NCr$300,00".

Art. 3º Este De cre to-Lei en tra rá em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções
em con trá rio.

H. Cas tel lo Bran co,  Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. Pri me i ro em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or. 

É lido o se guin te:

OF. Nº  63/99-CCJ

Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 1999

Se nhor Pre si den te,

Co mu ni co a V. Exª, que em re u nião re a li za da
nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de 1999, de 
au to ria do Se na dor Luiz Este vão que “Alte ra o dis -
pos to na Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de 1980, que
”Dis põe so bre a des ti na ção da taxa ju di ciá ria de
que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de
ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De cre -
to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as".

Cor di al men te, Se na dor José Agri pi no Maia,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com
re fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do
art. 91, §§ 3º a 5º do Re gi men to Inter no, fica aber to 
o pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re -
cur so, por um dé ci mo da com po si ção da Casa,
para que o Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de
1999, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja apre -
ci a do pelo Ple ná rio.

So bre a mesa, re cur so que será lido pelo Sr.
Pri me i ro em exer cí cio, Se na do Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

RECURSO Nº 24, DE 1999

Con tra a apre ci a ção con clu si va da Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de 1999.

Se nhor Pre si den te,
Os Se na do res aba i xo as si na dos, com base no

art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter no, re cor rem ao Ple -
ná rio con tra a apre ci a ção con clu si va do Pro je to de
Lei do Se na do nº 10/99, que “al te ra o dis pos to na Lei
nº 6.811, de 8 de ju lho de 1980, que ”Dis põe so bre a
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des ti na ção da taxa ju di ciá ria de que tra ta o Art. 20 do
De cre to-Lei nº 115m de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra -
do pelo Art. 2º do De cre to Lei nº 246, de 28 de fe ve re i -
ro de 1967, e dá ou tras pro vi dên ci as", dis cu ti do e vo -
ta do nos ter mos do art. 58, § 2º, I, da Cons ti tu i ção,
pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, con for me
pu bli ca do no avul so da Ordem do Dia, em    –10-99,
pe las se guin tes ra zões:

a) a de ci são pela apro va ção não foi
unâ ni me, ten do sido in clu si ve, a di fe ren ça a
fa vor de ape nas 2 vo tos;

b) o Pro je to dá nova des ti na ção ao
pro du to ar re ca da do das ta xas ju di ciá ri as pa -
gas na Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral, ta xas que 
fo ram cri a das com o in tu i to es pe cí fi co de
ser vir como lo ca ção de re cur sos para fi nan -
ci ar as obras do edi fí cio sede da Ordem dos 
Advo ga dos do Bra sil-Seção DF (OAB-DF) e
da Esco la da Ma gis tra tu ra, que fo ram con -
clu í das e ha bi ta das des de 1982;

c) por esta mes ma ra zão, en ten deu o
Con se lho de Ma gis tar tu ra do DF de sus pen -
der o re pas se des tes re cur sos à OAB, vis to
que a nor ma au to ri za ti va exa u riu-se com o
cum pri men to da con di ção.

d) Pror ro gar ta xas que não mais exis -
tem ca rac te ri za ria ex ces so de exa ção. Fal -
ta ao Pro je to, por tan to, ju ri ci da de para
apro va ção;

e) Por não en qua drar-se nas re gras
tri bu tá ri as elen ca das no ca pí tu lo do sis te -
ma tri bu tá rio na ci o nal da Cons ti tu i ção em
seus arts. 145, 148 e 148 a taxa ju di ciá ria,
ob je to des te Pro je to, é vi si vel men te in cons -
ti tu ci o nal;

f) Tra ta-se de ma té ria que, por sua
com ple xi da de e abran gên cia, deve ser exa -
us ti va men te ana li sa da e de ba ti da pela com -
po si ção ple ná ria da Casa.

Sala das Re u niões, 11 de no vem bro de 1999.
– Ro ber to Re quião – Amir Lan do – José Edu ar do
Du tra – Agne lo Alves – Edu ar do Su plicy – Anto nio
Car los Va la da res – Alva ro Dias – He lo i sa He le na –
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re cur -
so lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. Pri me i ro em exer cí cio, Se na dor Na bor
Jú ni or. 

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 113, DE 1999

Dá nova re da ção ao in ci so IX do art.
14, ao art. 17 e ao § 1º do art. 154 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O in ci so IX do art. 14, o art. 17 e o art. 154

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral pas sam a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso
da pa la vra:

..............................................................
IX –  após a Ordem do Dia, pelo pra zo

de trin ta mi nu tos, para as con si de ra ções
que en ten der;"(NR)

..............................................................
“Art. 17. Ha ve rá, so bre a mesa, no Ple -

ná rio, li vro es pe ci al no qual se ins cre ve rão
os Se na do res que qui se rem usar da pa la -
vra:”(NR)

I – nos ses sen ta mi nu tos que an te ce -
de ram a Ordem do Dia, pelo tem po es ta be -
le ci do no in ci so I do art. 14; ou

II – após a Ordem do Dia, pelo tem po
es ta be le ci do no in ci so IX do art. 14."

§ 1º Nos ca sos des te ar ti go, o Se na dor 
só po de rá usar da pa la vra por mais de duas 
ve zes por se ma na se não hou ver ou tro ora -
dor ins cri to que pre ten da ocu par a tri bu -
na."(NR)

§ 2º  ......................................................
§ 3º Na con ces são da pa la vra de ve rá

ser obe de ci da, ri go ro sa men te, a or dem de
ins cri ção fe i ta para cada uma das fa ses da
ses são es ta be le ci das nos in ci sos I e II des te 
ar ti go."

..............................................................
“Art. 154. ..............................................

§ 1º Con si de ra-se ses são de li be ra ti va
or di ná ria aque la re a li za da de se gun da a
quin ta-feira, às 14 ho ras e trin ta mi nu tos e
às sex tas-feiras às 10 ho ras, quan do hou ver 
Ordem do Dia pre vi a men te de sig na da".(NR)

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

Jus ti fi ca ção

As nor mas in se ri das no Re gi men to Inter no e que
re gu lam o uso da pa la vra nas ses sões já não aten dem
ao ob je ti vo para os qua is fo ram es ta be le ci das.

376 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO  1999



Com a cri a ção do Esta do do To can tins e a
trans for ma ção de dois ter ri tó ri os em Esta do, a com -
po si ção do Se na do Fe de ral foi acres ci da de mais
nove Se na do res, sen do que o tem po de du ra ção das 
ses sões con ti nua sen do o mes mo, ou seja, qua tro
ho ras.

O de ba te dos pro ble mas na ci o na is, exer ci do
no Par la men to me di an te o uso da pa la vra, ga nhou
uma nova di men são no atu al mo men to his tó ri co em
que o de sen vol vi men to tec no ló gi co per mi te que o
pro ces so de di vul ga ção dos tra ba lhos da Casa atin -
ge um ní vel de ex ce lên cia an tes im pos sí vel de ser
atin gi do.

Tor na-se, por tan to, ne ces sá rio, abrir es pa ço
para que um ma i or nú me ro de Se na do res pos sam fa -
zer seus pro nun ci a men tos em Ple ná rio. Te mos vis to
que, mes mo ins cri tos com a de vi da an te ce dên cia,
mu i tos Se na do res não con se guem usar da pa la cra
na ses são para a qual se ins cre ve ram, em vir tu de do
tem po des ti na do ao uso da pa la vra es ta be le ci da no
Re gi men to.

As al te ra ções pro pos tas aos arts. 14 e 17 do Re -
gi men to Inter no pela pro po si ção que ora sub me to ao
cri vo do Se na do Fe de ral tem por ob je ti vo sa nar essa
la cu na. Qu an to à nova re da ção pro pos ta ao § 1º do
art. 154, tra ta-se, ape nas, de al te rar o iní cio das ses -
sões re a li za das nas sex tas-feiras das 9 para as 10
ho ras.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres pa res para a apro va ção do pre sen te Pro je to
de Re so lu ção.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999.  – 
Se na dor Na bor Jú ni or.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra:

....................................................................................
IX – após a Ordem do Dia, pelo pra zo de cin -

qüen ta mi nu tos, para as con si de ra ções que en ten der
(art. 176):
....................................................................................

Art. 17. Ha ve rá, so bre a mesa, no Ple ná rio, li vro
es pe ci al no qual se ins cre ve rão os Se na do res que
qui se rem usar da pa la vra, nas di ver sas fa ses da ses -
são, de ven do ser ri go ro sa men te ob ser va da a or dem
de ins cri ção.

§ 1º O Se na dor só po de rá usar da pa la vra mais
de duas ve zes por se ma na se não hou ver ou tro ora -
dor ins cri to que pre ten da ocu par a tri bu na.

§ 2º A ins cri ção será para cada ses são, po den -
do ser ace i ta com an te ce dên cia não su pe ri or a duas 
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as ou não de li be ra ti -
vas. (*)
....................................................................................

Art. 154. As ses sões do Se na do po dem ser:(*)
I – de li be ra ti vas:(*)
a) or di ná ri as;(*)
b) ex tra or di ná ri as;(*)
II – não de li be ra ti vas; e(*)
III – es pe ci a is.(*)
§ 1º Con si de ra-se ses são de li be ra ti va or di ná -

ria, para os efe i tos dos art. 55, III, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, aque la re a li za da de se gun da a quin ta-feira
às 14 ho ras e 30 mi nu tos e às sex tas-feiras às 9 ho -
ras, quan do hou ver Ordem do Dia pre vi a men te de -
sig na da.(*)

§ 2º As ses sões de li be ra ti vas ex tra or di ná ri as,
com Ordem do Dia pró pria, re a li zar-se-ão em ho rá rio
di ver so do fi xa do para ses são or di ná ria, res sal va do o
dis pos to no pa rá gra fo se guin te.(*)

§ 3º O Pre si den te po de rá con vo car, para qual -
quer tem po, ses são ex tra or di ná ria quan do, a seu ju -
í zo e ou vi da as li de ran ças par ti dá ri as, as cir cuns tân -
ci as o re co men da rem ou haja ne ces si da de de de li -
be ra ção ur gen te.(*)

§ 4º As ses sões não de li be ra ti vas des ti nam-se
à dis cur sos, co mu ni ca ções, le i tu ra de pro po si ções e 
ou tros as sun tos de in te res se po lí ti co e par la men tar,
e re a li zar-se-ão sem Ordem do Dia.(*)

§ 5º A ses são es pe ci al re a li zar-se-á ex clu si va -
men te para co me mo ra ção ou ho me na gem.(*)

§ 6º A ses são não se re a li za rá:(*)

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro -
je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá pe ran -
te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber 
emen das, nos ter mos do art. 401, § 1º do Re gi -
mento Inter no. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª mi nha ins cri ção para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Peço a 
V. Exª que aguar de a con clu são da le i tu ra do ex pe -
di en te. 
_____________
(*) Re so lu ção nº 37/95
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das 
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 194, 1999, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Re quião, que al te ra a Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que “es ta be le ce
nor mas para as ele i ções” para am pli ar a se gu ran ça e
a fis ca li za ção do voto ele trô ni co. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu on tem, dia
10, re que ri men to de cri a ção de uma Co mis são Par la -
men tar de Inqué ri to des ti na da a apu rar a ocor rên cia
de ir re gu la ri da des no cre den ci a men to de bin gos no
âm bi to do Insti tu to Na ci o nal de De sen vol vi men to do
Des por to – Indesp, subs cri to por vá ri os Srs. Se na do -
res, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Osmar 
Dias.

Ten do vem vis ta não ha ver sido atin gi do o nú -
me ro mí ni mo de subs cri to res exi gi do pelo art. 58, §
3º, da Cons ti tu i ção, a Pre si dên cia de ter mi na o ar qui -
va men to da ma té ria, co mu ni can do esta de ci são ao
pri me i ro sig na tá rio da pro po si ção. 

É o se guin te o re que ri men to ar qui va do:

REQUERIMENTO Nº 695, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção 

de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, com pos -
ta de 13 Se na do res e igual nº de su plen tes para, no
pra zo de 90 dias, apu rar a ocor rên cia de ir re gu la ri da -
des no cre den ci a men to de bin gos no âm bi to do Insti -
tu to Na ci o nal de De sen vol vi men to do Des por to –
INDESP.

Sala das Ses sões,    de ju lho de 1999. – Jef -
fer son Pé res – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião –
Luiz Otá vio – Car los Wil son – Anto nio Car los Va la -
da res – José Edu ar do Du tra – We ling ton Ro ber to –
Álva ro Dias – Emí lia Fer na des – Pe dro Si mon –
José Alen car – Ro ber to Sa tur ni no – Amir Lan do –
Se bas tião Ro cha – Ma gui to Vi le la – Ante ro Paes de
Bar ros – Gér son Ca ma ta – Erna des Amo rim –
Osmar Dias – Ade mir Andra de – Ma ri na Sil va – He -
lo í sa He le na – Gil vam Bor ges – Artur da Tã vo la –
Agne lo Alves –La u ro Cam pos – Tião Vi a na – Edu ar -
do Su plicy – Ge ral do Can di do – Gil ber to Mes tri nho – 
Arlin do Por to – Pa u lo Har tung.

Aden do ao Re que ri men to pro pon do a cri a ção
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to des ti na da a
apu rar a ocor rên cia de ir re gu la ri da des no cre den ci a -

mento de bin gos no âm bi to do Insti tu to Na ci o nal de
De sen vol vi men to do Des por to – INDESP. As des pe -
sas a se rem re a li za das para con du ção dos tra ba lhos 
de ve rão mon tar a soma de R$10.000,00 (dez mil re -
a is), de confor mi da de com o es ta be le ci do no § 1º do
art. 145 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral. –
Se na dor Osmar Dias.

DESPACHO

1 – Na data de hoje, 10 de no vem bro de 1999, a
Se cre ta ria-Geral da Mesa, re ce beu re que ri men to de
cri a ção de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
des ti na da a apu rar a ocor rên cia  de ir re gu la ri da des 
no cre den ci a men to de bin gos  no âm bi to do Insti tu i to
Na ci o nal de De sen vol vi men to do Des por to –
INDESP, subs cri to por se nho res Se na do res, sen do  o
pri me i ro sig na tá rio o no bre  Se na dor Osmar Dias.

2 – A Se cre ta ria-Geral da Mesa ado tou pro vi -
dên ci as à le i tu ra e pu bli ca ção da pro po si ção.

3 – Após esse en ca mi nha men to ro ti ne i ro, a Pre -
si dên cia re ce beu, dos Se nho res Se na do res Gil ber to
Mes tri nho, Gil vam Bor ges, Wel ling ton Ro ber to, Ger -
son Ca ma ta, Arlin do Por to, Luiz Otá vio e Agne lo
Alves, do cu men tos em que Suas Exce lên ci as, com
fun da men to no art. 243 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, de cla ram que as suas as si na tu ras,
cons tan tes do men ci o na do re que ri men to, são de
apo i a men to.

4 – Con si de ran do que, de acor do com o dis pos -
to no re fe ri do art. 243 do re gi men to do Se na do, as as -
si na tu ras de apo i a men to não são com pu ta das no nú -
me ro de subs cri to res, de ter mi no o ar qui va men to do
men ci o na do  re que ri men to em ra zão de não ha ver
sido atin gi do o nú me ro mí ni mo de sig na tá ri os exi gi do
pelo § 3º, do art. 58, da Cons ti tu i ção, e co mu ni co esta
de ci são ao pri me i ro subs cri tor da pro po si ção.

Se na do Fe de ral, 10 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te do
Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre -
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em vir tu de do
com pa re ci men to do Mi nis tro de Esta do do Espor te e 
Tu ris mo no dia 18 pró xi mo, trans fe riu para a Ses são 
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 23 do cor ren te, a co -
me mo ra ção do qua dra gé si mo ani ver sá rio da De cla -
ra ção dos Di re i tos da Cri an ça. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. Pri me i ro em
exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Re -
so lu ção nºs 114 e 115, de 1999, re sul tan tes de pa re -
ce res li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du -
ran te 5 dias úte is a fim de re ce be rem emen das, nos
ter mos do art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
en ten de que o Se na dor Ro ber to Re quião se ins cre ve
para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Nes se caso, V. Exª
fica ins cri to em pri me i ro lu gar e lhe será fa cul ta da a
pa la vra por cin co mi nu tos na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra V. Exª.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –SE) – 
Sr. Pre si den te, re que i ro mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri ta em se gun do lu gar na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela
or dem.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª pede a pa la vra pela
or dem?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Se a Se na do ra He lo i sa He le na fi zer a
mes ma so li ci ta ção que eu de se ja ria fa zer, cedo a vez
a S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Que gen ti le za ma ra vi lho sa!

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, po de re mos
fa zer um re ve za men to uti li zan do o tem po da Li de ran -
ça. Se o pro nun ci a men to de V. Exª for ma i or, ins cre -
vo-me para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por que o
meu dis cur so será bem pe que no. Mu i to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na do -
ra He lo i sa He le na, V. Exª está ins cri ta em ter ce i ro lu -
gar para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Como pri me i ro ora dor ins cri to, tem a pa la vra,

por vin te mi nu tos, o Se na dor Fre i tas Neto.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pro nun cia o

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Con fe de ra ção Na ci -
o nal do Trans por te aca ba de di vul gar os re sul ta dos
da quar ta ver são de sua Pes qui sa Ro do viá ria, uma

ava li a ção das con di ções das ro do vi as bra si le i ras. Os
re sul ta dos são cho can tes. Não tra zem, po rém, sur -
pre sas ma i o res. Eu pró prio, em su ces si vos pro nun ci -
a men tos, ve nho de nun ci an do a si tu a ção em que se
en con tram nos sas es tra das, em es pe ci al as que cor -
tam o Nor des te, e mos tran do o ris co de que se di la pi -
de in te i ra men te um im por tan te pa tri mô nio na ci o nal.

A Pes qui sa Ro do viá ria ava li ou, tan to do pon to
de vis ta da pa vi men ta ção quan to da si na li za ção,
nada me nos do que 42.815 qui lô me tros de es tra das.
Des se to tal, 38.188 qui lô me tros cor res pon dem a ro -
do vi as fe de ra is pa vi men ta das, o que sig ni fi ca 74,3%
da ma lha ro do viá ria da União. Em re la ção à ver são
an te ri or des se le van ta men to, re a li za do em 1997,
acres cen ta ram-se mais três li ga ções in te res ta du a is,
pas san do de 60 para 63 os per cur sos pes qui sa dos.

Cons ta tou-se, as sim, que o es ta do de con ser va -
ção das ro do vi as pes qui sa das está pés si mo, ruim ou
de fi ci en te em 77,5% da sua ex ten são. Do res tan te, o
es ta do é bom em 19,7% e óti mo em ape nas 2,8%.
Incor po ro a este pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te, os
qua dros que mos tram essa gra ve si tu a ção.

Em nú me ros ab so lu tos, es ses da dos tor nam-se
ain da mais alar man tes. Dos 42.815 qui lô me tros pes -
qui sa dos, 33.303 po dem ser con si de ra dos em es ta do 
de fi ci en te, ruim ou pés si mo, en quan to 8.412 apre -
sen tam-se em bom es ta do e 1.200, em óti mo es ta do.

Evi den te men te, essa si tu a ção é in to le rá vel. A
má con ser va ção das ro do vi as traz para o País lon ga
sé rie de gra ves pro ble mas. Em pri me i ro lu gar, im pli ca 
ex tre mo des con for to para a po pu la ção, que pra ti ca -
men te não tem ou tras op ções para vi a jar. Afi nal, su -
ces si vos go ver nos op ta ram por uma ma triz de trans -
por tes con cen tra da no se tor ro do viá rio. A ma i or par te
da po pu la ção bra si le i ra, sem re cur sos para re cor rer
ao trans por te aé reo, vi a ja em ôni bus ou em ca mi -
nhões. As es tra das es bu ra ca das, des gas ta das, às
ve zes, se mi des tru í das tor nam as vi a gens mais de mo -
ra das e mais di fí ce is.

O trans por te de car ga, igual men te de pen den te
das ro do vi as, en ca re ce-se igual men te em fun ção
des sas más con di ções de trá fe go. As de fi ciên ci as na
con ser va ção das es tra das che gam a du pli car ou
mes mo a tri pli car a du ra ção pre vis ta para de ter mi na -
dos per cur sos. Isso re pre sen ta um ele va do cus to
para o trans por ta dor e, é ób vio, para o con su mi dor.

Os da nos ca u sa dos aos ve í cu los par ti cu la res,
de trans por te de pas sa ge i ros ou de trans por te de car -
ga pe las fa lhas de con ser va ção das ro do vi as mul ti pli -
cam es ses cus tos. Se tem po é di nhe i ro, a re po si ção
de ve í cu los ou de com po nen tes re pre sen ta gas to ain -
da ma i or.

Fi nal men te, de vem-se le var em con ta os da nos
ca u sa dos ao pa tri mô nio na ci o nal. Nos sas es tra das
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fo ram cons tru í das com re cur sos pro ve ni en tes de tri -
bu tos, pa gos com enor me sa cri fí cio pela po pu la ção
bra si le i ra. Con ser vá-las sig ni fi ca pre ci sa men te ze lar
pelo re sul ta do des se sa cri fí cio. O que se está fa zen do 
– ou se de i xan do de fa zer – cons ti tui, as sim, ver da de -
i ra di la pi da ção de um pa tri mô nio que é de to dos os ci -
da dãos des te País.

É ne ces sá rio re co nhe cer que, por dra má ti cos
que se jam os da dos ago ra apu ra dos pela Con fe de ra -
ção Na ci o nal dos Trans por tes, apre sen ta ram cer ta
evo lu ção po si ti va em re la ção à pes qui sa ro do viá ria
an te ri or. Com efe i to, se hoje é de 77,5% a pro por ção
de es tra das em con di ções jul ga das de fi ci en tes, ru ins
ou pés si mas, no le van ta men to an te ri or as ro do vi as
nes sas mes mas con di ções so ma vam 92,6%.

Hou ve al gum es for ço, é cer to. Mes mo as sim,
con ve nha mos, 77,5 % de es tra das em más con di -
ções cons ti tu em pro por ção ele va dís si ma, im pen sá vel 
para um País que mos tra de pen dên cia tão sig ni fi ca ti -
va do trans por te ro do viá rio. Ava li an do-se ex clu si va -
men te o pa vi men to das es tra das, a CNT cons ta tou
que 5.291 qui lô me tros es ta vam em es ta do crí ti co e
14.127 apre sen ta vam con di ções pre cá ri as. Mu i tos
pa í ses eu ro pe us con tam com me nos qui lô me tros de
ro do via que esse to tal. “Na nos sa ava li a ção” – re su -
miu o pre si den te da Con fe de ra ção Na ci o nal do
Trans por te, Clé sio Andra de –, “as con di ções do pa vi -
men to ain da es tão caó ti cas, re sul ta do da fal ta de in -
ves ti men tos pú bli cos”.

A pe que na me lho ria cons ta ta da do pe núl ti mo le -
van ta men to para cá de ve-se, se gun do o pre si den te
Clé sio Andra de, a me lho ras nas ro do vi as pri va ti za -
das. Isso se fez, por tan to, às cus tas de um pe dá gio
ele va do, que one ra a pro du ção. De acor do com Clé -
sio Andra de, “a CNT é fa vo rá vel à pri va ti za ção, mas
con si de ra exa ge ra das as atu a is ta xas de pe dá gio”.

Obser ve-se, a esse res pe i to, que a po pu la ção já 
paga nu me ro sos tri bu tos e que en tre as fi na li da des
des sa re ce i ta está tam bém a cons tru ção e pre ser va -
ção de ro do vi as. O pe dá gio de cor ren te da pri va ti za -
ção re pre sen ta um de sem bol so a mais, um gas to que
fa tal men te irá se re fle tir no pre ço fi nal dos pro du tos,
one ran do os con su mi do res em ge ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a aná li se
mais por me no ri za da da Pes qui sa Ro do viá ria da CNT
mos tra um fato ex tre ma men te gra ve, ocul to sob os
da dos que in di cam essa apa ren te me lho ra nas con di -
ções das es tra das bra si le i ras. É que tam bém nos so
sis te ma ro do viá rio re fle te, de ma ne i ra dra má ti ca, o
qua dro de de si gual da de so ci al e re gi o nal que in fe li ci -
ta o País.

Não ape nas os pi o res tre chos das ro do vi as bra -
si le i ras es tão lo ca li za dos na re gião Nor des te, como
esse qua dro agra vou-se em re la ção à Pes qui sa Ro -

do viá ria de 1997. Tra ta-se de uma cons ta ta ção mu i to
sé ria. Se no con jun to da ma lha ro do viá ria bra si le i ra
as con di ções de trá fe go me lho ra ram, na re gião mais
po bre do País deu-se o in ver so. As es tra das de te ri o -
ram-se cada vez mais. É a con fir ma ção ca bal das de -
nún ci as que ve nho fa zen do, in clu si ve des ta tri bu na,
des de a Le gis la tu ra an te ri or.

Na ex pres são do pre si den te Clé sio Andra de,
“re gis tra mos com pre o cu pa ção o pés si mo es ta do de
con ser va ção das ro do vi as do Nor des te, por que isso
pre ju di ca se ri a men te o es for ço dos go ver nos des sa
re gião, abrin do mão de ar re ca da ção pró pria, para cri -
ar con di ções à ins ta la ção de pó los in dus tri a is”. Isso
sig ni fi ca que go ver nos es ta du a is es tão pro ce den do à
re nún cia fis cal com o ob je ti vo de con se guir pó los de
de sen vol vi men to na re gião, de i xan do, em con se -
qüên cia, de re a li zar obras e man ter ser vi ços ne ces -
sá ri os à po pu la ção ape nas para ver todo esse es for ço 
ame a ça do pela fal ta de in ves ti men to em in -
fra-estrutura. É mais do que um ab sur do, Sr. Pre si -
den te. É uma ig no mí nia.

Com ple tan do esse ra ci o cí nio, o pre si den te da
Con fe de ra ção Na ci o nal do Trans por te re ve lou, em
suas pró pri as pa la vras, que “a pes qui sa mos tra uma
me lho ra no es ta do ge ral de con ser va ção do pa vi men -
to e da si na li za ção em re la ção à pes qui sa an te ri or,
mas es ses tre chos es tão lo ca li za dos ba si ca men te
nas re giões Sul e Su des te do País, onde es tão con -
cen tra dos os tre chos de ro do vi as pri va ti za das”.

Pou co se fez, por tan to, para re ver ter a si tu a ção
das ro do vi as lo ca li za das nas re giões Nor des te, Nor te
e Cen tro-Oeste – dis se tex tu al men te o pre si den te
Clé sio Andra de. Isso se deve ao fato de que hou ve
pou co ou ne nhum in te res se do se tor pri va do pela ad -
mi nis tra ção das ro do vi as que cor tam es sas re giões.
Cla ro, o re tor no ten de a ser me nor. Obe de cen do à ló -
gi ca em pre sa ri al – e nada há de sur pre en den te nis so
– o in te res se con cen trou-se nas re giões mais de sen -
vol vi das do País.

O que fal tou, ob vi a men te, foi o in ves ti men to pú -
bli co. No Bra sil, como em qual quer país do mun do, a
for ma mais sim ples e efi caz de re du zir as de si gual da -
des re gi o na is pas sa pelo in ves ti men to go ver na men -
tal. É as sim na Itá lia, na Ale ma nha, até mes mo nos
Esta dos Uni dos. Entre tan to, o Bra sil não vem se guin -
do essa re ce i ta sin ge la. Por isso mes mo suas re giões 
po bres fi cam cada vez mais po bres e cada vez mais
se apro fun da o abis mo que as se pa ra das mais ri cas.

É por essa ra zão que as dez pi o res li ga ções
apon ta das pela Pes qui sa Ro do viá ria, em qua dro que
tam bém in cor po ro a este pro nun ci a men to, con cen -
tram-se nas re giões Nor des te, Nor te e Cen tro-Oeste.
Das dez, nove cor tam o Nor des te. A re gião tem ain da
o tris te pri vi lé gio de ser aten di da pe las oito pi o res
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des sas ro do vi as. A ma i or par te de las está, cla ra men -
te, em si tu a ção pior do que há dois anos, quan do se
re a li zou a edi ção an te ri or da pes qui sa.

Meu Esta do, o Pi a uí, é aten di do – ou de sa ten di -
do, me lhor di zen do – por três des sas li ga ções. São as 
ro do vi as que li gam Te re si na a Bar re i ras, na Ba hia, Pi -
cos a Sal gue i ro e La goa Gran de, em Per nam bu co, e
For ta le za a Pi cos. Res sal te-se que se tra ta de li ga -
ções es sen ci a is para a eco no mia pi a u i en se por re -
pre sen ta rem li nhas de es co a men to da pro du ção do
Esta do e tam bém de ar té ri as vi ta is para re giões in te i -
ras, es pe ci al men te o sul pi a u i en se. Ve mo-nos, por -
tan to, su fo ca dos pela si tu a ção de des ca la bro de nos -
sas ro do vi as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é com
pro fun da tris te za que vejo a Pes qui sa Ro do viá ria da
CNT con fir mar, com da dos pre ci sos e ob ti dos a par tir

de um cu i da do so le van ta men to de cam po, o do lo ro so
qua dro que ve nho de nun ci an do sem tré gua. Mais re -
vol tan te ain da é ve ri fi car que essa mes ma pes qui sa
con fir ma a ca u sa ma i or des se pro ble ma, o de se qui lí -
brio dos in ves ti men tos pri va dos e prin ci pal men te pú -
bli cos en tre as re giões do País.

Esse qua dro, de mons tra-se as sim, só se re ver -
te rá quan do hou ver von ta de po lí ti ca para se pro ce der
a uma re o ri en ta ção das po lí ti cas pú bli cas. O es ta do
caó ti co das ro do vi as bra si le i ras, es pe ci al men te das
re giões mais ca ren tes, cons ti tui uma pro va a mais da
ne ces si da de des sa re o ri en ta ção.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FREITAS NETO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fre i tas Neto, 
o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por ces -
são do Se na dor Ge ral do Cân di do, tem a pa la vra o
Se na dor Ma u ro Mi ran da. 

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, da dos es ta tís ti cos di vul ga dos em ju -
nho pelo IBGE re ve lam que o Bra sil tem hoje mais de
30 mi lhões de jo vens na fa i xa dos 15 aos 24 anos.
Des se con tin gen te, cer ca de 3 mi lhões são anal fa be -
tos. Cin qüen ta por cen to dos nos sos de sem pre ga dos
es tão nes sa mes ma fa i xa etá ria. São exem plos de um 
qua dro ge ral de ca rên ci as que deve me re cer a re fle -
xão ur gen te dos go ver nan tes, da mí dia e de toda a
so ci e da de.

Infe liz men te, po rém, o Dia Inter na ci o nal da Ju -
ven tu de, ce le bra do no úl ti mo dia 31 de ou tu bro, pas -
sou em bran co em nos so País. Não vi se quer o si nal
de um de ba te con sis ten te so bre a per ple xi da de que
en vol ve hoje essa fa i xa ex pres si va da po pu la ção bra -
si le i ra. Isso leva à con clu são de que es ta mos co e xis -
tin do com uma gra ve re a li da de: to dos nós que te mos
res pon sa bi li da de di re ta ou não so bre a con jun tu ra so -
ci al es ta mos em dé bi to com a ju ven tu de.

Em 1968, em pu nhan do a ban de i ra do “É pro i bi -
do pro i bir”, mi lha res de jo vens fran ce ses sa í ram às
ruas, num mo vi men to que se re fle tiu em mu i tos pa í -
ses e que ti nha como prin ci pa is al vos o au to ri ta ris mo,
o con ser va do ris mo e o po der das ge ra ções mais ve -
lhas que cons ti tu íam um es te reó ti po do an ci en ré gi -
me. A par tir des se mo vi men to cul tu ral, que tam bém
teve seus re fle xos di re tos na cons ci en ti za ção po lí ti ca
da ju ven tu de bra si le i ra, al can ça mos vá ri as con quis -
tas, so bre tu do o Esta do De mo crá ti co de Di re i to, res -
ta be le cen do as li ber da des in di vi du a is.

Enquan to a si tu a ção se in ver teu no cam po po lí -
ti co, o mes mo não acon te ceu no cam po so ci al. A ju -
ven tu de do meu tem po, ju ven tu de dos tem pos
pós-Juscelino, vi veu a uto pia de sen vol vi men tis ta que
a in te grou num pro je to na ci o nal. Já os jo vens de hoje
en fren tam pro ble mas his tó ri cos en ra i za dos na nos sa
for ma ção só cio-cultural, e que, in fe liz men te, agra va -
ram-se nos úl ti mos anos. Te mos a nos sa par ce la de
res pon sa bi li da de nes sa frus tra ção de ex pec ta ti vas.

Os pro ble mas na ci o na is são pas sa dos aos jo vens
como se fos sem es pec ta do res, numa lin gua gem dis -
tan ci a da, ou num de ba te po lí ti co que não os in clui.
Eles sen tem que a dis cus são dos par ti dos está mu i to
mais vol ta da para in te res ses pró pri os, en quan to os
pro ble mas so ci a is, o de sem pre go e a vi o lên cia au -
men tam.

É bom lem brar que cor re mos o ris co de in cor rer
no erro de jul gar a ju ven tu de de hoje usan do as con -
cep ções ar ca i cas do pas sa do. Em A Era dos Extre -
mos, o his to ri a dor Hobs bawn co men ta as mu dan ças
de men ta li da de que es tão ocor ren do no mun do oci -
den tal, res sal tan do o de clí nio dos sin di ca tos e de to -
das a ins ti tu i ções nas ci das no âm bi to da so ci e da de
in dus tri al. Ele en fa ti za a per da de pres tí gio dos par ti -
dos po lí ti cos, con si de ra dos até en tão “gran des má -
qui nas para trans for mar ho mens e mu lhe res em ci da -
dãos ati vos”. Mos tra ain da o cres ci men to de ou tros
sím bo los de iden ti fi ca ção na ci o nal, como os es por tes
e as ar tes, além da as cen são do di re i to co le ti vo das
pes so as co muns, e, fi nal men te, o for ta le ci men to de
um gran de ator co le ti vo, que se ri am os me i os de co -
mu ni ca ção so ci al, como “po de ro sos con tra pe sos aos
se gre dos dos go ver nos”.

Essa cons ta ta ção pode ser o aler ta que está fal -
tan do para mos trar as vias de re in ser ção da ju ven tu -
de em um pro je to co le ti vo. A de fi ni ção de po lí ti cas pú -
bli cas de edu ca ção, es por te e cul tu ra vol ta das para
os jo vens e o es tí mu lo à cri a ção de pro gra mas al ter -
na ti vos nos me i os de co mu ni ca ção, em que o jo vem
não seja tra ta do ape nas como mero con su mi dor, mas 
como agen te ati vo da so ci e da de, pa re cem ser, afi nal,
bons ca mi nhos a tri lhar. 

Cabe ao Esta do pa tro ci nar so lu ções cri a ti vas para 
as de man das de ca rá ter so ci al, eco nô mi co e cul tu ral da
ju ven tu de. So men te as sim po de re mos for mar ci da dãos
pron tos para in ter fe rir numa so ci e da de mais jus ta e
mais hu ma ni tá ria no pró xi mo sé cu lo. Vale a pena aten -
tar para o fato de que a par ti ci pa ção da ju ven tu de no
uni ver so de mo grá fi co ten de a cres cer até 2005, con fi -
gu ran do o que os es pe ci a lis tas cha mam de “onda” ado -
les cen te. Isso sig ni fi ca que a ge ra ção de ado les cen tes,
no co me ço dos anos 2000, será mais nu me ro sa.

Esse di ag nós ti co me re ce re fle xão mais apro fun -
da da. A cha ma da onda ado les cen te de ve rá ocor rer no
mes mo mo men to em que vão es cas se ar ain da mais os
pos tos de tra ba lho, em fun ção da glo ba li za ção e de
seus efe i tos co nhe ci dos. Esse é um dos mais for tes mo -
ti vos para a afli ção de nos sa ju ven tu de. Os mé to dos e a
es tru tu ra dos sis te mas de en si no têm que ser re pen sa -
dos ime di a ta men te para en fren tar es ses no vos tem pos
de mu dan ça nos con ce i tos de tra ba lho. Esco las téc ni -
cas de vem adap tar-se para os no vos mo de los de for -
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ma ção pro fis si o nal exi gi dos pe los mer ca dos em pro -
ces so de in ten sa trans for ma ção.

Para mim, é im pe ra ti vo es ta be le cer um novo
mo de lo de re la ci o na men to en tre as so ci e da des na ci -
o na is e as ju ven tu des. Nós, no Bra sil, es ta mos em dí -
vi da com o nos so fu tu ro. E in dis pen sá vel res ta be le cer 
o sen ti men to sa lu tar da es pe ran ça e de sen vol ver pro -
gra mas cul tu ra is e edu ca ti vos que va lo ri zem e es ti -
mu lem o ím pe to cri a dor e trans for ma dor que é pe cu li -
ar aos mais jo vens. So men te as sim será pos sí vel es -
pe rar que a “san ta ira” que lhes é de di re i to pro du za
seus efe i tos na re no va ção de nos sa so ci e da de. E que 
a cren ça na pos si bi li da de de mu dar o mun do, in dis -
pen sá vel para o equi lí brio en tre o eter no em ba te en -
tre as for ças con ser va do ras e o de se jo de re no va ção,
pas se a ser um dos prin ci pa is fun da men tos da tran si -
ção so ci al que es ta mos vi ven do.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Por ces -

são do Se na dor Luiz Este vão, tem a pa la vra o Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra. (Pa u sa)

Na au sên cia de S. Exª, cha ma rei o pró xi mo ora dor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como
Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra, como Lí der, por cin co mi nu tos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis -
cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, o Tri bu nal de Con tas da União, a
quem com pe te dar o pa re cer pré vio so bre as con tas
do Po der Exe cu ti vo, ao re la ci o nar os gas tos e as re -
ce i tas do Go ver no Fe de ral, de mons trou, com da dos
ir re to cá ve is, que, com re la ção pelo me nos à Con tri -
bu i ção de Mo vi men ta ção Pro vi só ria, a CPMF, o Go -
ver no Fe de ral não cum priu a le gis la ção. Pelo me nos
20% do pro du to da ar re ca da ção da CPMF fo ram des -
vi a dos para o Fun do de Esta bi li za ção Fis cal – o que
não é per mi ti do em hi pó te se al gu ma –, se gun do pa re -
cer pré vio do Tri bu nal de Con tas da União, ela bo ra do
pelo emi nen te Mi nis tro Ben to José Bu ga rin.

Em re su mo, o re la tó rio e pa re cer pré vio so bre
as con tas do Go ver no da Re pú bli ca emi ti do pelo Tri -
bu nal de Con tas da União, à pá gi na 250, diz:

“De acor do com os da dos con ti dos no
Ba lan ço Ge ral da União, a ar re ca da ção lí -
qui da da CPMF no exer cí cio de 1998 foi de
R$8.133.499 mil. A qua se to ta li da de da con -
tri bu i ção in ci de so bre os lan ça men tos de
dé bi tos em con tas cor ren tes de pes so as fí -
si cas e ju rí di cas”. 

Adi an te, acres cen ta: 

“O pro du to da ar re ca da ção da CPMF,
no exer cí cio de 1998, no va lor de
R$8.133.499 mil, foi dis tri bu í do en tre as fon -
tes 155 – CPMF e 199 – FEF – Fun do de
Esta bi li za ção Fis cal, nas pro por ções de 80%
e 20%, res pec ti va men te. A des ti na ção de
20% da ar re ca da ção des sa con tri bu i ção para
a cons ti tu i ção do FEF de cor reu da in ter pre ta -
ção dada a dis po si ti vo da Emen da Cons ti tu ci -
o nal nº 10, de 4-3-96”.

Escla re ce ain da o Sr. Mi nis tro:

“No en tan to, a Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 12, de 16/08/96 – por tan to, uma emen da
cons ti tu ci o nal que veio de po is da Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 10 –, que au to ri za a ins ti -
tu i ção da CPMF, dis pôs que o pro du to da
ar re ca da ção se ria “des ti na do in te gral men te
ao Fun do Na ci o nal de Sa ú de, para fi nan ci a -
men to das ações e ser vi ços de sa ú de.

De ve-se re gis trar que tal fato – as si na -
la ain da o Sr. Mi nis tro Ben to José Bu ga rin –
foi exa mi na do no TC-010.929/97-7, ten do
este Tri bu nal en ten di do que não se apli ca à
CPMF a de du ção de 20% para a cons ti tu i -
ção do FEF. Assim, o TCU de ter mi nou ao
Se cre tá rio de Orça men to Fe de ral que,
quan do da ela bo ra ção da pro pos ta de Lei
Orça men tá ria, efe tu as se a alo ca ção in te gral 
do pro du to da ar re ca da ção da CPMF ao
Fun do Na ci o nal de Sa ú de, em aten di men to
ao dis pos to no art. 74 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as – De ci são
nº 620 – Ple ná rio, de 16/09/98, item 8.1”.

Des se modo, Sr. Pre si den te, o Go ver no Fe de ral 
alo cou, em seu be ne fí cio, re cur sos para o Fun do de
Esta bi li za ção Fis cal que não lhe per ten ci am. Ao con -
trá rio, per ten ci am úni ca e ex clu si va men te ao Fun do
Na ci o nal de Sa ú de, ór gão ges tor dos re cur sos que
são ar re ca da dos me di an te a co bran ça da CPMF.
Com esse des vio de 20%, as si na la do pelo Tri bu nal
de Con tas da União, o Go ver no Fe de ral teve suas
con tas apro va das com res sal vas. Uma de las re fe -
re-se à apli ca ção in de vi da de re cur sos que se ori gi na -
ram da co bran ça de uma con tri bu i ção que, sen do
pro vi só ria, já se tor nou per ma nen te, se gun do o pen -
sa men to do Go ver no Fe de ral. 

Ora, Sr. Pre si den te, se o Se na do Fe de ral to mou a
ini ci a ti va de apro var, em sua pri me i ra edi ção, a CPMF
de 0,20% so bre o va lor das tran sa ções fi nan ce i ras, era
de se es pe rar que o Go ver no Fe de ral cum pris se re li gi o -
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sa men te o tex to cons ti tu ci o nal que tra mi tou nes ta Casa
e tam bém foi apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos.
La men ta vel men te, mais uma vez in ter pre tan do er ro ne -
a men te e em seu fa vor a Cons ti tu i ção Fe de ral, o Go ver -
no des via mais de R$1,6 bi lhão da con ta do Fun do Na -
ci o nal de Sa ú de, fun do ge ri do pelo Mi nis té rio da Sa ú de
com a fi na li da de de aten der às po pu la ções mais po -
bres, tão ca ren tes de as sis tên cia mé di ca, de me di ca -
men tos, de hos pi ta is, en fim, de toda uma es tru tu ra ca -
paz de re du zir o seu gran de so fri men to.

Como o Go ver no não cum pre o seu pa pel, ca be -
rá, Sr. Pre si den te, ao Se na do Fe de ral con vo car o Sr.
Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, Se na dor José Ser ra –
que, sa be mos, está in te res sa do na in je ção de re cur -
sos em seu Mi nis té rio para de sen vol ver um tra ba lho
em fa vor das co mu ni da de –, para que mos tre ao Se -
na do que está co bran do do Go ver no Fe de ral a sua dí -
vi da para com o Fun do Na ci o nal de Sa ú de.

Sr. Pre si den te, ao ter mi nar, pa ra be ni zo o Mi nis -
tro Ben to José Bul ga rin e o Tri bu nal de Con tas da
União por esse pa re cer equi li bra do e ver da de i ro, que
ana li sa as con tas do Go ver no, a par te eco nô mi ca,
mo ne tá ria, os gas tos em to das as es fe ras go ver na -
men ta is, e des ta ca, in clu si ve, a má apli ca ção da
CPMF no âm bi to do Go ver no Fe de ral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. 
V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, no pró xi mo ano, por tan to, logo mais,
es ta re mos co me mo ran do os cen te ná ri os de nas ci -
men to de Mil ton Cam pos e de Gus ta vo Ca pa ne ma,
dois exem plos no tá ve is de ho mens pú bli cos, duas fi -
gu ras ex po nen ci a is que mu i to dig ni fi ca ram a po lí ti ca
bra si le i ra nes te sé cu lo que se fin da. Pre ten do re que rer 
opor tu na men te que o ex pe di en te de duas ses sões
seja des ti na do à co me mo ra ção des ses cen te ná ri os.

Gus ta vo Ca pa ne ma e Mil ton Cam pos, fi lhos po -
lí ti cos da Re vo lu ção de 30, pro je ta ram-se mu i to cedo
no ce ná rio na ci o nal. No iní cio, ca mi nha ram jun tos
com a re vol ta; de po is, se gui ram ca mi nhos di fe ren tes.
Ca pa ne ma fez par te do pri me i ro Go ver no de Ge tú lio
Var gas, en quan to Mil ton Cam pos mi li tou na Opo si -
ção, no ta da men te a par tir da ins ta la ção da di ta du ra
do Esta do Novo, em 1937.

Com o fim do Esta do Novo, Ca pa ne ma foi para
o Par ti do So ci al De mo cra ta – o PSD, e Mil ton Cam -
pos, para a União De mo crá ti ca Na ci o nal – a UDN,
par ti dos nos qua is per ma ne ce ri am até 1965.

A par tir de en tão, jun ta ram-se, mais uma vez,
sob a ban de i ra da Ali an ça Re no va do ra Na ci o nal – a

Are na – e, nes se Par ti do, fi ca ram até o fi nal de suas
car re i ras po lí ti cas.

Cam pos e Ca pa ne ma per ten cem a uma ge ra ção 
de po lí ti cos mi ne i ros, exem plos ma i o res da vo ca ção
mi ne i ra de exer ci tar a po lí ti ca, com bi nan do o sen so
gra ve da or dem com o sen ti men to da li ber da de, tan to o 
sen ti do da con ci li a ção quan to o da hora da re vol ta.

A de sen vol tu ra po lí ti ca de Gus ta vo Ca pa ne ma
foi am pla men te de mons tra da já nos pri me i ros anos
da dé ca da de 30, nos epi só di os do con fron to en tre
Artur Ber nar des e Ole gá rio Ma ci el, o en tão Pre si den -
te de Mi nas, com suas im pli ca ções jun to ao Go ver no
Pro vi só rio de Var gas e jun to aos pa u lis tas.

Assu min do o Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de
em 1934, Ca pa ne ma se trans for ma ria num
bem-sucedido cri a dor de ins ti tu i ções por meio da re -
for ma edu ca ci o nal, da aber tu ra à arte mo der na e da
cen tra li za ção ad mi nis tra ti va nas ques tões de sa ú de.

Fi gu ras no tá ve is do pen sa men to bra si le i ro, con -
ta vam-se en tre seus au xi li a res ou as ses so res. Na
Edu ca ção, es ta vam Aní sio Te i xe i ra, Ma nu el
Bergström Lou ren ço Fi lho, Fer nan do de Aze ve do e
Alceu Amo ro so Lima. Nas Le tras e Artes Plás ti cas,
es ta vam Car los Drum mond de Andra de, Má rio de
Andra de, Cân di do Por ti na ri, Ma nu el Ban de i ra, He i tor
Vil la-Lobos, Ce cí lia Me i re les, Lú cio Cos ta, Vi ní ci us de 
Mo ra es, Afon so Ari nos de Mel lo Fran co e Ro dri go
Melo Fran co de Andra de.

Tal vez ne nhum ho mem pú bli co bra si le i ro ja ma is 
te nha se cer ca do de tan tos lu mi na res!

De 1946 a 1970, Ca pa ne ma exer ceu su ces si -
vos man da tos na Câ ma ra dos De pu ta dos, sem pre
com des ta que.

Sua pre sen ça foi sen ti da nos even tos que mar -
ca ram esse pe río do, tais como a Cons ti tu in te de 1946,
a apro va ção do Acor do Mi li tar Bra sil-Estados Uni dos,
a cri a ção da Pe tro brás, a CPI da Light, a CPI do Ban co
do Bra sil-Última Hora, a cri se do se gun do Go ver no de
Var gas, a cri se da re nún cia de Jâ nio Qu a dros, a Re vo -
lu ção de 1964, os tra ba lhos da re for ma po lí ti ca, etc.

Du ran te sua per ma nên cia no Se na do, de 1971
a 1979, pre si diu a Co mis são de Edu ca ção e Cul tu ra
de 1971 a 1973 e foi Vi ce-Presidente da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça a par tir de 1975.

Já Mil ton Cam pos foi, an tes de tudo, um li be ral
de mo cra ta, vol ta do sem pre para o Esta do de di re i to a
adep to da di fí cil arte do me io-termo, que ele de fi nia
como “uma po si ção de co ra gem”. Eis o que dis se a
pro pó si to:

“O pon to ex tre mo é mais cô mo do, por -
que ofe re ce uma de fi ni ção pre ci sa e dis pen -
sa as cons tan tes re vi sões que a re a li da de
sus ci ta. (...) O pon to in ter me diá rio é mais
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pro pri a men te uma zona fron te i ri ça, de con -
tor nos im pre ci sos e lin des es qui vas, mas
onde mais ade qua da men te se de mar ca a
área da re a li da de.”

Dono de re fi na do sen so crí ti co e de hu mor,
Mil ton Cam pos sa bia re a gir com equa ni mi da de aos
de sa fi os po lí ti cos, cu nhan do fra ses que ex pres sa -
vam bem o seu es pí ri to.

Em ou tu bro de 1943, ao as si nar o “Ma ni fes to
Mi ne i ro” con tra o Esta do Novo, Mil ton Cam pos an te -
ci pou que “este Ma ni fes to, se não fi zer onda, cer ta -
men te abri rá va gas”. Mil ton foi, de fato, um dos atin gi -
dos, ao ser exo ne ra do de seu car go na Ca i xa Eco nô -
mi ca Fe de ral em ja ne i ro de 1944.

Ele i to para a Cons ti tu in te em de zem bro de
1945, des ta cou-se na re da ção dos arts. 141 e 146,
que tra ta vam dos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

Em de zem bro de 1947, ago ra como Go ver na -
dor mi ne i ro ele i to em ja ne i ro da que le ano, afir mou no
en cer ra men to do Con gres so de Tra ba lha do res de Mi -
nas Ge ra is:

“Sem li ber da de, ca i re mos na opres são 
po lí ti ca. Sem igual da de, con so li da re mos a
opres são eco nô mi ca. Num e nou tro caso,
es ta rá es que ci da a pes soa hu ma na, e a de -
mo cra cia fa lha rá em sua mis são.”

Con tam Ma u ro Ma lin e Cé sar Ben ja mim, no Di -
ci o ná rio His tó ri co-Biográfico Bra si le i ro, que o epi só -
dio mais fa mo so en vol ven do seu es ti lo de go ver no
ocor reu du ran te a gre ve dos em pre ga dos da Rede
Mi ne i ra de Vi a ção, ini ci a da des de an tes de sua pos -
se, na ci da de de Di vi nó po lis, em pro tes to con tra a fal -
ta de pa ga men to dos fer ro viá ri os.

Em re u nião para tra tar do as sun to, foi su ge ri do
que se en vi as se ao lo cal um trem com sol da dos da
Po lí cia Mi li tar. Mil ton Cam pos re tor quiu: “Não se ria
me lhor man dar o trem pa ga dor?”.

A fra se mar cou bem, já na lar ga da, o es pí ri to
equâ ni me de seu Go ver no.

Foi can di da to à Vi ce-Presidência da Re pú bli ca
na cha pa da UDN, em 1955 e em 1969, sen do der ro -
ta do am bas as ve zes por João Gou lart. Foi ele i to para 
o Se na do Fe de ral em ou tu bro de 1958 e re e le i to em
no vem bro de 1966. Por três ve zes foi co gi ta da a sua
in di ca ção para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pos to re -
cu sa do por ra zões éti cas ou nun ca al can ça do por ra -
zões po lí ti cas.

Na sua atu a ção par la men tar, des ta cou-se nos
tra ba lhos so bre as re for mas agrá ria e po lí ti ca. À fren -
te do Mi nis té rio da Jus ti ça du ran te o Go ver no Cas te lo
Bran co, re sis tiu à cha ma da “li nha dura”, ca pi ta ne a da
pelo fu tu ro Pre si den te Cos ta e Sil va.

De vol ta ao Se na do, vo tou fa vo ra vel men te ao
pro je to da nova Cons ti tu i ção de 1967, ven do nele “um 
pas so de ci si vo no sen ti do da nor ma li da de cons ti tu ci -
o nal”, mas lhe fa zen do res sal vas.

Nes ses anos de re sis tên cia den tro da Re vo lu -
ção, Mil ton Cam pos ba se ou-se numa no tá vel dis tin -
ção en tre a re vo lu ção e seu pro ces so:

“A re vo lu ção há de ser per ma nen te
como idéia e ins pi ra ção, para que, com a co -
la bo ra ção do tem po, in vo ca da pa ci en te men te, 
pos sa pro du zir seus fru tos... O pro ces so re vo -
lu ci o ná rio há de ser tran si tó rio e bre ve, por -
que sua du ra ção ten de à con sa gra ção do ar -
bí trio que eli mi na o di re i to, in tran qüi li za os ci -
da dãos e pa ra li sa a evo lu ção do meio so ci al.
O que urge ins ti tu ci o na li zar, por tan to, é a re -
vo lu ção e não o seu pro ces so.”

Mil ton Cam pos não com pa re ceu ao Con gres so
no dia da ele i ção do Ge ne ral Mé di ci para a Pre si dên -
cia da Re pú bli ca. Pou cos dias de po is, fez, no ple ná rio 
do Se na do, um dis cur so com as ra zões do seu
não-comparecimento e em de fe sa da clas se po lí ti ca.
Para mu i tos, esse foi seu tes ta men to e a sín te se do
seu pen sa men to po lí ti co.

Srªs e Srs. Se na do res, o cen te ná rio do nas ci -
men to de Mil ton Cam pos e de Gus ta vo Ca pa ne ma há 
de ser mo ti vo de co me mo ra ção no ple ná rio des ta
Casa no pró xi mo ano.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Fran ce li no Pe -
re i ra, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los
Wil son. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Álva ro
Dias. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los
Be zer ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Se na dor Na bor Jú ni or; Srªs e Srs. Se na do -
res, eu gos ta ria ape nas de tra zer ao co nhe ci men to do 
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Ple ná rio do Se na do Fe de ral uma in for ma ção so bre
uma das ati vi da des do Po der Le gis la ti vo que tem tra -
zi do gran de ale gria a al guns Se na do res. Tra ta-se do
se mi ná rio so bre a Ama zô nia, em que se in ter ro ga se
a re gião é ou não um pa tri mô nio ame a ça do.

Esta mos na se gun da eta pa de de sen vol vi men to 
do se mi ná rio, na qual hou ve a des cri ção de uma ex -
pe riên cia de 46 anos fe i ta por um pa dre que tra ba lha
como mis si o ná rio na Ama zô nia, Pa dre Pa o li no Bal -
das sa ri, que re la tou so bre a his tó ria e o com por ta -
men to das po pu la ções tra di ci o na is.

Con ta mos tam bém com a pre sen ça do Mi nis tro
do Meio Ambi en te, Sar ney Fi lho, que tra tou da po lí ti -
ca de meio am bi en te no Bra sil em re la ção à Ama zô -
nia bra si le i ra. Ontem hou ve um exer cí cio do con tra di -
tó rio en vol ven do a fi gu ra do re pre sen tan te da en ti da -
de am bi en ta lis ta in ter na ci o nal Gre en pe a ce, Dr. Ro -
ber to Kis hi na mi, e tam bém a do no bre Se na dor Gil -
ber to Mes tri nho.

No pró xi mo en con tro do se mi ná rio, que será re -
a li za do na pró xi ma se ma na, con ta re mos com a pre -
sen ça do Sr. Mi nis tro da De fe sa, Elcio Alva res, e tam -
bém com a do Sr. Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res do 
Bra sil, Luiz Fe li pe Lam pre ia.

Acre di to que essa é uma con tri bu i ção enor me
que está dan do o Po der Le gis la ti vo às ge ra ções que
têm o di re i to de vi ver em um país mais jus to, mais ver -
da de i ro, em que seja al can ça do um ní vel de de sen -
vol vi men to hu ma no e so ci o e co nô mi co à al tu ra da
pró pria di men são hu ma na.

Eu gos ta ria de re gis trar a afir ma ção do Mi nis tro
José Sar ney Fi lho, que de i xou cla ro que, se gun do
pre vi sões téc ni cas do Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
ape nas a Co mu ni da de Eu ro péia é res pon sá vel pela
eva são de US$13,5 bi lhões, di nhe i ro des vi a do e vin -
cu la do ape nas à bi o pi ra ta ria que se tem pra ti ca do na
Ama zô nia nos úl ti mos anos. Con for me os mes mos
da dos, mais de um bi lhão de dó la res tem sido eva di -
do anu al men te da Ama zô nia em fun ção da prá ti ca da
bi o pi ra ta ria.

Trans fe ri da a dis cus são, po de mos ima gi nar que 
é para o mer ca do ame ri ca no que mais se des via o pa -
tri mô nio ama zô ni co para es tu dos em re la ção à sua bi -
o di ver si da de, à bi o tec no lo gia e até ao in te res se da
co mer ci a li za ção de al guns pro du tos pron tos da Ama -
zô nia.

Sr. Pre si den te, o des vio de US$13,5 bi lhões da
Ama zô nia bra si le i ra para a prá ti ca da bi o pi ra ta ria,
ape nas por um se tor da Co mu ni da de Eu ro péia, é
algo que fere de mor te a so be ra nia na ci o nal, que agri -
de o povo da Ama zô nia e o povo bra si le i ro.

Ontem, hou ve um exer cí cio de con tra di tó rio mu -
i to bo ni to – eu di ria – e opor tu no. De um lado, es ta va o 
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que, ao lon go da sua

vida pú bli ca, as su miu uma po si ção cla ra men te na ci o -
na lis ta a fa vor da in te gri da de ter ri to ri al bra si le i ra, a fa -
vor da uni da de na ci o nal, re a fir man do sem pre a so be -
ra nia na ci o nal com suas te ses, com suas po si ções de
um ho mem que já atra ves sou o mun do in te i ro vi si tan -
do as áre as de flo res ta úmi da do pla ne ta, e ten tan do
en con trar uma al ter na ti va que nos per mi ta, na sua vi -
são, uti li zar me lhor a Ama zô nia para o de sen vol vi men -
to so ci o e co nô mi co, ten do em vis ta sua con tri bu i ção
po ten ci al ao Bra sil. Do ou tro lado, o re pre sen tan te do
Gre en pe a ce, Dr. Ro ber to Kis hi na mi, fa lou, de ma ne i ra 
mu i to cla ra, so bre o res pe i to que ele e aque la en ti da de
que re ú ne três mi lhões de fi li a dos nu trem pela so be ra -
nia na ci o nal. Deu tam bém o de po i men to de que a so -
be ra nia do Bra sil vem sen do ame a ça da des de o des -
co bri men to do nos so País, des de a en tra da dos gran -
des pro je tos que fa zem par te da ló gi ca eco nô mi ca in -
ter na ci o nal exis ten te hoje, na qual se dá mu i ta ên fa se
à ação das gran des mi ne ra do ras e das gran des ma -
de i re i ras que atu am na re gião ama zô ni ca.

Esta mos tes te mu nhan do na Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res um de ba te ex tre ma men te opor tu no e
atu al, que, acre di to, deve in te res sar a todo o Se na do
Fe de ral. Bas ta olhar para a Ama zô nia hoje para re co -
nhe cer a co bi ça in ter na ci o nal que se aba te so bre ela.
Qu an do se fala da pro te ção das fron te i ras ama zô ni cas,
re co nhe ce mos o quan to so mos vul ne rá ve is, por que
não há uma de ci são de go ver no que es ta be le ça o con -
tro le efe ti vo de nos sas fron te i ras. Hoje o Bra sil pode ser
cla ra men te tra ta do como a Co lôm bia do fi nal dos anos
70, que ser via ape nas de pas sa gem do nar co trá fi co,
ori un do da co ca í na que vi nha do Peru e da Bo lí via. Atu -
al men te a Co lôm bia já se afir ma, se gun do da dos de
pes qui sa, como o se gun do ma i or pro du tor de he ro í na, e 
sa be mos que lá a de mo cra cia está ame a ça da.

A Ama zô nia bra si le i ra hoje está na rota do nar co -
trá fi co in ter na ci o nal, ser ve de pas sa gem para a he ro í -
na e a co ca í na, que são co mer ci a li za das numa gran de
ar ti cu la ção do cri me or ga ni za do. Aliás, o nar co trá fi co
atin ge o Bra sil in te i ro – é bom que se diga – e não só a
Ama zô nia. É pre ci so que o Go ver no bra si le i ro olhe
para as nos sas fron te i ras e cu i de da sua pro te ção.

A re a ti va ção do Pro je to Ca lha Nor te, que está
in clu í do no Orça men to Ge ral da União, é uma de -
mons tra ção de aten ção, é uma de mons tra ção da ne -
ces si da de ur gen te de um gran de in ves ti men to nas
For ças Arma das, para pos si bi li tar a pro te ção das
nos sas fron te i ras e o mo ni to ra men to do co mér cio
clan des ti no que exis te na re gião ama zô ni ca e que ve -
i cu la cen te nas de bi lhões de dó la res, fru tos do nar co -
trá fi co.

Qu an do as so ci a mos tudo isso ao des vio ca u sa -
do pela prá ti ca da bi o pi ra ta ria na re gião ama zô ni ca –
o pró prio Mi nis té rio do Meio Ambi en te, re pi to, afir mou
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que há uma eva são de US$13,5 bi lhões, ape nas pela
Co mu ni da de Eu ro péia –, ve mos que mu i ta co i sa pre -
ci sa ser fe i ta na Ama zô nia, de ma ne i ra emer gen ci al e
ina diá vel, por par te das au to ri da des na ci o na is.

Acre di to que o pró xi mo de ba te en vol ven do o Mi -
nis tro da De fe sa, Elcio Alva res, e o Mi nis tro Luiz Fe li -
pe Lam pre ia pro vo ca rá uma nova ma ni fes ta ção de
de ci são do Go ver no bra si le i ro a res pe i to da Ama zô -
nia e nos tra rá um pou co de tran qüi li da de.

O que não po de mos ad mi tir, Sr. Pre si den te, é
que con ti nue a di fi cul da de de so bre vi vên cia na Ama -
zô nia, onde há o me nor nú me ro de pes so as de ter ce i -
ra ida de do nos so País, em ter mos pro por ci o na is. Por 
quê? Por que es tão mor ren do os ve lhos da Ama zô nia, 
em fun ção das con di ções so ci o e co nô mi cas e de sa ú -
de. Lá tam bém está o ma i or nú me ro de cri an ças que
so frem ex tra ção den tá ria, pre ju di can do a sa ú de do
seu apa re lho di ges ti vo, até os doze anos de ida de. Na 
Ama zô nia há o ma i or ín di ce de mor ta li da de in fan til,
sal vo po si ções iso la das de al guns Esta dos e Mu ni cí -
pi os da Re gião Nor des te do Bra sil.

A Ama zô nia é mu i ta rica e de tém o ma i or pa tri -
mô nio do que se afir ma como um in te res se do pró xi -
mo sé cu lo: a bi o di ver si da de, a bi o tec no lo gia, os seus
re cur sos na tu ra is, prin ci pal men te a água. Além dis so, 
aque la re gião tem gran de po ten ci al ma de i re i ro, cuja
uti li za ção não ca u sa ria qual quer pro ble ma des de que 
hou ves se uma po lí ti ca ra ci o nal de ma ne jo.

Enten do que esse se mi ná rio está tra zen do uma
enor me con tri bu i ção ao Se na do Fe de ral, fa zen do
com que seja cum pri do o pa pel ver da de i ro do Par la -
men to bra si le i ro. Acre di to tam bém que, des se even -
to, po de rá sur gir um do cu men to que será en tre gue às 
au to ri da des bra si le i ras, ao Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca, para que se tome uma de ci são ina diá vel de
res pe i to a nos sa so be ra nia, pon do um fre io às ações
da in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia e ga ran tin do o
mais ab so lu to res pe i to à in te gri da de do ter ri tó rio bra -
si le i ro e da uni da de na ci o nal.

A Ama zô nia não pode con ti nu ar re ce ben do o tra -
ta men to que vem sen do dado pe las au to ri da des fe de -
ra is. A Ama zô nia pre ci sa de um tra ta men to di fe ren ci a -
do. Deve ser olha da com a mais ab so lu ta pri o ri da de,
por que ali tal vez es te ja o ve tor do de sen vol vi men to in -
ter na ci o nal do pró xi mo sé cu lo, apon tan do como ca u sa 
a bi o di ver si da de, a bi o tec no lo gia e os re cur sos na tu ra -
is, fi gu ran do a água como o gran de pa tri mô nio.

Faço com gran de sa tis fa ção o re gis tro de que
esse se mi ná rio, pre si di do pelo ex-Presidente da Re -
pú bli ca Se na dor José Sar ney, está indo mu i to bem.
Esta mos con tri bu in do com um de ba te que de ve ria es -
tar pre sen te no dia-a-dia dos se to res pro gres sis tas da 
so ci e da de, mas que, la men ta vel men te, nos anos re -

cen tes, es ta va pre so a uma po si ção de van guar da
que têm as su mi do as For ças Arma das do Bra sil.

Re gis tro isso com a es pe ran ça de que todo o
Se na do dê mais aten ção a esse se mi ná rio e par ti ci pe
mais das pró xi mas re u niões que se re i ni ci a rão na pró -
xi ma se ma na.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do

a pa la vra, pelo pra zo de cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do
Re gi men to Inter no, ao Se na dor Ro ber to Re quião.

Em de cor rên cia da de ci são da Mesa e não ha -
ven do ob je ção do Ple ná rio, pror ro go o Hora do Expe -
di en te por mais quin ze mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para 
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, em pri me i ro
lu gar, gos ta ria de fa zer uma ob ser va ção so bre a de -
cla ra ção do Se na dor que ocu pa va a Pre si dên cia da
Mesa an te ri or men te a V. Exª a res pe i to do ar qui va -
men to do re que ri men to de ins ta la ção da CPI dos bin -
gos. S. Exª de cre tou o ar qui va men to de cla ran do que
o Se na dor Osmar Dias não ha via con se gui do nú me ro 
su fi ci en te de as si na tu ras. Não é esta exa ta men te a
ver são do fato.

O Se na dor Osmar Dias, um Se na dor res pon sá -
vel, apre sen tou à Mesa o re que ri men to da CPI com 33
as si na tu ras, quan do são ne ces sá ri as ape nas 27 para
a ins ta la ção de uma co mis são par la men tar de in qué ri -
to. No en tan to, um tra ba lho in gen te das ba ses do Go -
ver no, dos Se na do res José Ro ber to Arru da, Lí der do
Go ver no, Ja der Bar ba lho e Ney Su as su na, fez com
que sete Se na do res re ti ras sem suas as si na tu ras.

Gos ta ria, as sim, ape nas de res sal var a res pon -
sa bi li da de do Se na dor Osmar Dias, que apre sen tou o 
re que ri men to com 33 as si na tu ras. Não po dia S. Exª
ima gi nar que al guns Se na do res, após apo rem suas
as si na tu ras no re que ri men to, por pres são do Go ver -
no Fe de ral, as re ti ras sem. 

Sr. Pre si den te, mais uma vez fui ví ti ma de uma
agres são ir res pon sá vel por par te da im pren sa. Des ta
vez, isso ocor reu nas pá gi nas do jor nal O Glo bo, pela
pena do subs ti tu to da jor na lis ta Te re za Cru vi nel, o Sr.
João Do min gos, na co lu na Pa no ra ma Po lí ti co. Isto
ocor reu an tes de on tem. Man dei on tem ao edi tor, ao
co lu nis ta e ao res pon sá vel pelo jor nal O Glo bo, em
Bra sí lia, uma nota re ti fi can do a no tí cia. Como ela não
foi re ti fi ca da e nos fal ta uma ver da de i ra lei que ga ran -
ta o di re i to de res pos ta, que ro re ti fi cá-la aqui des te
ple ná rio.

A no tí cia se cons ti tu iu numa ver da de i ra mo le ca -
gem do jor na lis ta João Do min gos. Ele pu bli ca a bar -
ba ri da de sob o tí tu lo “Pit bull (1)”, onde ele, pri me i ro,
agri de o Lí der do Go ver no no Con gres so, De pu ta do
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Arthur Vir gí lio, de po is a mim, sob o tí tu lo “Pit bull (2)”.
Diz ele:

O Mi nis tro dos Espor tes e Tu ris mo, Ra -
fa el Gre ca, so freu mu i to on tem, ao se en con -
trar pela pri me i ra vez no se mes tre com seu
gran de ri val Ro ber to Re quião (PMDB-PR).

Re quião, que cos tu ma di zer de sa fo ros
para Gre ca sem pre que o vê, pas sou o tem -
po todo cor ren do atrás do mi nis tro, fa zen do
gra ce jos e pi a di nhas.

Em ne nhum mo men to Gre ca res pon -
deu às pro vo ca ções de Re quião.

Srs. Se na do res, esse se nhor é um mo le que e
não um jor na lis ta. Eu man dei a se guin te nota ao jor -
nal O Glo bo, on tem, para o co lu nis ta, para o edi tor e 
para o che fe da su cur sal. O tí tu lo da mi nha nota é
“Mo le ca gem – Pit Bull 2”:

Re gis tro o meu pro tes to con tra sua
nota “mo le que” de quar ta-feira, 10 de no -
vem bro de 1999.

É evi den te a ten ta ti va de me co lo car
no ri dí cu lo.

Não me lem bro, nos úl ti mos 4 anos, de 
ter me di ri gi do, uma vez se quer, ao Mi nis tro
Ra fa el Gre ca. Ao mes mo tem po que não
sou dado a gra ce jos e pi a di nhas.

Du ran te a ho me na gem pós tu ma ao Sr. 
João Saad, só no tei a pre sen ça do Mi nis tro
Ra fa el Gre ca por ob ser va ção do Se na dor
Pe dro Si mon.

Não seja mo le que e con te nha seu ím pe -
to de co men tá ri os trê fe gos. Afi nal não é isto
que se es pe ra de um jor na lis ta de O Glo bo.

Di ri gi essa res pos ta ao jor na lis ta João Do min -
gos e aos seus su pe ri o res. Não hou ve re ti fi ca ção. A 
ir res pon sa bi li da de do mo le que da co lu na se trans -
mi te aos edi to res e ao jor na lão.

Fica aqui o meu pro tes to, com a uti li za ção do
úni co meio que um Par la men tar tem hoje para fu gir
da sa nha da im pren sa, ou seja, a tri bu na do Se na do
Fe de ral, am pla men te di vul ga da pela TV Se na do.

No in tu i to de am pli ar a pos si bi li da de de di vul ga -
ção da TV Se na do, en ca mi nhei, on tem, à Mesa, um
pro je to que tor na obri ga tó ria a trans mis são dos si na is
de te le vi são por to dos os me i os de te le vi são paga.
Escla re ço que, hoje, so men te as te le vi sões a cabo
es tão obri ga das a essa trans mis são, es ca pan do des -
sa res pon sa bi li da de as te le vi sões que emi tem si na is
atra vés de sa té li tes. Incluo to das as te le vi sões pa gas
no com pro mis so de trans mi tir a TV Se na do.

Fica aqui o meu re gis tro para esse mo le co te,
que fre qüen ta o Se na do Fe de ral e que ten ta me res -
pon sa bi li zar. Per gun to a mim mes mo o que ele te ria
ga nho: um al mo ço com o Mi nis tro? Um es ti pên dio
qual quer? É uma co lu na de alu guel? Não sei, mas
que é a co lu na de um mo le que ir res pon sá vel não te -
nho a me nor dú vi da.

Sr. Pre si den te, re que ri à Mesa do Se na do que
man das se ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral um pe di do de
in for ma ções so bre a CPI Qu a tro Ro das – Nor des te, re -
a li za da en tre 1981 e 1982 no Con gres so Na ci o nal. Tal
CPI res pon sa bi li za, de for ma dura, o Gru po Qu a tro
Ro das por le são ao pa tri mô nio da União. Pedi à Mesa
do Con gres so que fi zes se uma con sul ta ao Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca so bre as pro vi dên ci as que te -
ria to ma do o Mi nis té rio Pú bli co em re la ção à dita CPI.

A res pos ta que re ce bi da Mesa do Se na do me
de i xou abis ma do. Está as si na da pelo Se na do res
Anto nio Car los Ma ga lhães e Car los Pa tro cí nio, Re la -
tor da mi nha pro pos ta. Pas so a ler:

Con for me Nota Téc ni ca n.º 456/1995,
da Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral, 
o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca não está in -
clu í do no rol das au to ri da de ci ta das no ar ti go
50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral. Por tan to,
en ten de mos não ser pos sí vel o en vio do pre -
sen te re que ri men to ao Pro cu ra dor-Geral da
Re pú bli ca, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos
pelo ar qui va men to da pro po si ção... 

A Mesa do Se na do não quis per gun tar ao Mi nis -
té rio Pú bli co so bre os des do bra men tos de uma Co -
mis são Par la men tar de Inqué ri to, re a li za da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que pe na li zou o Gru po Abril.

Não en ten do como pode ser tão tí bio, tão dé bil e 
tão fra co este Se na do da Re pú bli ca, que en fren ta o
Po der Ju di ciá rio con vo can do ju í zes e que bran do seu
si gi lo ban cá rio e te le fô ni co.

Não en ten do prin ci pal men te por que, de for ma
ex tra or di na ri a men te sim ples e di re ta, o art. 5º, in ci so
XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis põe:

XXXXIII – to dos têm di re i to a re ce ber dos 
ór gãos pú bli cos in for ma ções de seu in te res se
par ti cu lar, ou de in te res se co le ti vo ou ge ral –
fri se-se: to dos, não só a Mesa do Con gres so,
não só o Ple ná rio do Se na do, mas to dos os ci -
da dãos –, que se rão pres ta das no pra zo da lei, 
sob pena de res pon sa bi li da de, res sal va das
aque las cujo si gi lo seja im pres cin dí vel à se gu -
ran ça da so ci e da de e do Esta do;

Mas a Mesa do Con gres so Na ci o nal se re cu sou
a dar pros se gui men to a um re que ri men to de mi nha
au to ria que, sim ples men te, in da ga va ao Pro cu ra -
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dor-Geral da Re pú bli ca o que ha via ocor ri do com o
re sul ta do de uma CPI re a li za da para in ves ti gar as ati -
vi da des ilí ci tas do Gru po Abril e do Sr. Ro ber to Ci vi ta.
Não vou re cor rer da de ci são da Mesa. Num pri me i ro
mo men to, che guei a pen sar nis so, mas quem se des -
mo ra li za com isto, quem mos tra a sua fra que za e a
sua ine fi ciên cia é o Se na do da Re pú bli ca.

Vou pe dir, como Se na dor e como ci da dão, di re -
ta men te ao Dr. Ge ral do Brin de i ro as in for ma ções que
pre ten dia fos sem so li ci ta das pela Mesa do Se na do,
em nome da Casa. Não vou in sis tir nis so e te nho cer -
te za de que o Pro cu ra dor-Geral me dará a in for ma -
ção, para o que não se ne ces si ta rá se quer da pre vi -
são cons ti tu ci o nal, por que para isso ser ve o Mi is té rio
Pú bli co, para in for mar do an da men to dos pro ces sos,
das suas ati vi da des e para de fen der os in te res ses pú -
bli cos no Bra sil.

Fica aqui o meu pro tes to e a ob ser va ção: este
Se na do, que en fren ta o Ju di ciá rio, que tem um Pre si -
den te que, com pa la vras du ras, con de na o Ju di ciá rio
quan do acha que aque le Po der des res pe i ta o Ple ná -
rio do Se na do e as prer ro ga ti vas do Con gres so Na ci -
o nal, ne gou-se a fa zer uma con sul ta so bre um pro -
ces so que in ves ti ga va as ili ci tu des e ir re gu la ri da des
co me ti das pelo Sr. Ro ber to Ci vi ta e pelo Gru po Abril

Sin to-me de sam pa ra do no ple ná rio do Se na do
pela de ci são da Mesa, mas re cor ro di re ta men te ao
Dr. Ge ral do Brin de i ro, Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca 
e la vro aqui o meu pro tes to.

Fa tos es tra nhos acon te cem no Se na do da Re -
pú bli ca. Trin ta e três Se na do res as si nam o re que ri -
men to de uma co mis são par la men tar de in qué ri to que 
in ves ti ga ria o com por ta men to da má fia ita li a na e, de
re pen te, sete re ti ram suas as si na tu ras.

Sr. Pre si den te, por que co mis são par la men tar
de in qué ri to, no caso do bin go? Bas ta va que brar os
si gi los te le fô ni co e ban cá rio dos en vol vi dos para sa -
ber mos exa ta men te quem re ce beu di nhe i ro das má fi -
as ita li a na, es pa nho la, dos bi che i ros e dos bin gue i ros
de São Pa u lo.

No en tan to, de re pen te, o Lí der do meu Par ti do,
Se na dor Ja der Bar ba lho, o Vi ce-Líder, Se na dor Ney
Su as su na e o Lí der do Go ver no no Ple ná rio do Se na -
do, o Exmº Sr. Se na dor José Ro ber to Arru da, pres si o -
nam os Se na do res para re ti ra rem suas as si na tu ras.
Um dos Se na do res in for ma ao Se na dor Osmar Dias
que o Pre si den te da Re pú bli ca li gou a ele di re ta men te 
para so li ci tar que re ti ras se sua as si na tu ra do re que ri -
men to da CPI dos Bin gos.

Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
Pre si den te da Re pú bli ca fala em aca bar com a im pu -
ni da de no Bra sil. Que co me ce Sua Exce lên cia a aca -
bar com a im pu ni da de no seu pró prio Go ver no: a im -
pu ni da de no DNER, a dos bin gos e a que gras sa num

pro ces so de cor rup ção que des mo ra li za o Go ver no.
Mais do que isso, des mo ra li za as ins ti tu i ções: a Re -
pú bli ca, o Con gres so Na ci o nal e o Po der Ju di ciá rio,
que, em fun ção de um le gis la ção atra sa da, tem di fi -
cul da des para agir.

Fica o meu pro tes to e a ob ser va ção: o Se na do
da Re pú bli ca re cu sou-se a pe dir in for ma ções ao Mi -
nis té rio Pú bli co so bre uma CPI que in ves ti ga as bar -
ba ri da des, as ili ci tu des do Sr. Ro ber to Ci vi ta e do Gru -
po Abril, lou van do-se em dis po si ti vos re gi men ta is
com ple ta men te su pe ra dos pelo art. 5º, in ci so XXXIII
da Cons ti tu i ção Fe de ral, que ga ran te não só à Mesa
do Se na do, como a qual quer ci da dão, o di re i to a es -
sas in for ma ções. Vou in sis tir nes se pro ces so. É as -
sim que se aca ba com a im pu ni da de. Não é se sub -
me ten do aos in te res ses de um go ver no afun da do em
cor rup ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do
a pa la vra à emi nen te Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
com ba te à fome e à po bre za no Bra sil con ta ago ra
com mais um gran de ali a do. No úl ti mo 30 de ou tu bro,
foi ina u gu ra do um site na Inter net, cri a do pela Ação
da Ci da da nia con tra a Fome, a Mi sé ria e pela Vida,
or ga ni za ção fun da da pelo sa u do so Be ti nho e hoje co -
man da da por seu fi lho Da ni el Sou za.

O en de re ço na Inter net já re ce beu, em me nos de
dez dias e sem gran de di vul ga ção, mais de 35.000 vi -
si tas, o que mos tra o gran de in te res se so ci al na so lu -
ção do pro ble ma. O site en con tra-se em fase de con -
tra ta ção de pa tro cinado res para que pos sa ar re ca dar
re cur sos e apli cá-los nos pro gra mas da ins ti tu i ção. O
en de re ço é o se guin te: www.click fo me.com.br.

Sr. Pre si den te, faço esta co mu ni ca ção para re -
gis trar a mi nha sa tis fa ção e a mi nha ale gria em ver o
en ga ja men to de ins ti tu i ções não go ver na men ta is e
da po pu la ção, da so ci e da de em ge ral, nes se es for ço,
que não deve ser só do Go ver no. O com ba te à fome e 
a er ra di ca ção da po bre za não são pro ble mas de um
ou de al guns, mas de to dos nós que es ta mos aqui dis -
cu tin do al ter na ti vas na Co mis são de Erra di ca ção da
Po bre za e que va mos vo tar, den tre ou tras ma té ri as,
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que cria o Fun do
de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za. É pre ci so que 
seja – e é – res pon sa bi li da de do Go ver no, com pri o ri -
da de nos pro gra mas que vi sem com ba ter as de si -
gual da des re gi o na is – re di re ci o na men to, im ple -
men ta ção e re for ço nas ações de edu ca ção, de sa -
ú de, de ge ra ção de em pre gos e de pro du ção de ali -
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men tos. Mas é tam bém de toda a so ci e da de que, ir -
ma na da e com es pí ri to de uni da de e de so li da ri e da -
de, tem dado as mãos aos ex clu í dos, per mi tin do a so -
bre vi vên cia de pelo me nos 16 mi lhões de bra si le i ros
que de pen dem di re ta men te des sa aju da.

Hoje a fome, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, é um pro ble ma mun di al. Os da dos mos tram que
são pro du zi dos di a ri a men te 3 qui los de ali men tos per
ca pi ta e, ain da as sim, exis tem 790 mi lhões de fa min -
tos no mun do. Por isso, toda ini ci a ti va é bem-vinda, é
lou va da, mas pre ci sa mos in cen ti vá-las para que pos -
sam pelo me nos mi no rar esse qua dro de su ma no.

Era o que ti nha a di zer. 
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – Con ce do

a pa la vra, tam bém para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
à no bre Se na do ra He lo i sa He le na, por 5 mi nu tos.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ro,
gos ta ria de com par ti lhar a le gí ti ma in dig na ção do
Se na dor Ro ber to Re quião, que fa lou da re ti ra da de
as si na tu ras do re que ri men to que pro pu nha a for ma -
ção de co mis são par la men tar de in qué ri to para in -
ves ti gar o bin go. To dos sa be mos — e eu te nho ab so -
lu ta cer te za — que qual quer agen te pú bli co sé rio
des te País sabe que a jo ga ti na dos bin gos, a es tru tu -
ra dos bin gos nes te País, sem dú vi da al gu ma, ser ve
di re ta men te para a la va gem do di nhe i ro do nar co trá -
fi co. As de nún ci as fe i tas exi gi am, sem dú vi da al gu -
ma, uma apu ra ção vi go ro sa, fir me e vi gi lan te da uti li -
za ção das con ces sões de bin gos em suas ar ti cu la -
ções com o nar co trá fi co, in clu si ve com as má fi as ita -
li a na e es pa nho la. 

Gos ta ria ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, de di zer da mi nha pro fun da de so la ção e in -
dig na ção com os acon te ci men tos de on tem, no meu
Esta do. Te nho a obri ga ção de fa zer este bre ve co -
men tá rio. No ano pas sa do, na Assem bléia Le gis la ti -
va, eu fa zia opo si ção ao Go ver no do Esta do, que
usa va da mais co var de e vil for ma de vi o lên cia, as
es tru tu ras da Ca va la ria, da Po lí cia e do Pe lo tão de
Cho que, con tra as ati tu des mais do que le gí ti mas de
pro tes to das for ças vi vas da so ci e da de. Ago ra, mes -
mo o meu Par ti do fa zen do par te de um Go ver no que
ga nhou a ele i ção, te nho obri ga ção de fa lar do meu
mais le gí ti mo pro tes to, do meu re pú dio aos fa tos la -
men tá ve is, de plo rá ve is e abo mi ná ve is que acon te -
ce ram on tem. Vá ri os com pa nhe i ros e com pa nhe i ras
que in ter pre tam, na sua ati vi da de co ti di a na, as mais
le gí ti mas as pi ra ções das for ças vi vas da so ci e da de,
fo ram es pan ca dos pela es tru tu ra de se gu ran ça pú -

bli ca, pela es tru tu ra do Pe lo tão de Cho que do Go ver -
no do Esta do. Por tan to, o meu re pú dio, a mi nha in dig -
na ção. Eu es pe ro que o Go ver no do Esta do abra to -
dos os in qué ri tos ne ces sá ri os para que es sas pes so -
as, que usa ram o apa ra to de se gu ran ça, o apa ra to do
Pe lo tão de Cho que para es pan car vá ri os jo vens que
par ti ci pa vam do le gí ti mo pro tes to de on tem, Dia de
Pa ra li sa ção em De fe sa do Bra sil, se jam efe ti va men te 
pu ni das.

Sr. Pre si den te, nos pou quís si mos mi nu tos que
me fal tam, que ro ain da di zer tam bém do meu es tar re -
ci men to — que, cer ta men te, tam bém é de vá ri os par -
la men ta res des ta Casa — com a en tre vis ta dada
hoje, pela ma nhã, pelo Sr. Gus ta vo Fran co. Ele afir -
mou que exis tem, no Le gis la ti vo bra si le i ro, no Con -
gres so Na ci o nal, no pró prio Exe cu ti vo e em vá ri os ou -
tros se to res da so ci e da de, pes so as que se ar ti cu lam
— es tou re pro du zin do-o não em pa la vras dele, mas
em pa la vras mi nhas — em uma su pos ta con fra ria que 
faz cons pi ra ção con tra os le gí ti mos in te res ses do
Bra sil. Fi quei es tar re ci da por que pa re ce-me que, até
pou co tem po atrás, o Sr. Gus ta vo Fran co fa zia par te
des sa con fra ria, jun to com o Mi nis tro Ma lan e com
mem bros im por tan tes do Go ver no, fa zia par te da pró -
pria es tru tu ra que cons pi ra con tra os in te res ses da
Na ção bra si le i ra, que cons pi ra con tra os in te res ses
da nos sa Pá tria. 

Espe ro que as vá ri as vo zes que eco am hoje no
Bra sil pos sam eco ar de for ma mais for te ain da, com o
gri to le gí ti mo de to dos os fi lhos des ta Na ção em de fe -
sa dos in te res ses da nos sa Pá tria, do nos so Bra sil.

Com cer te za, as de cla ra ções fe i tas pelo Sr.
Gus ta vo Fran co ca re cem de uma in ves ti ga ção mu i to
ma i or por par te des ta Casa.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo i sa He -
le na, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
se rão li dos pelo Sr. Pri me i ro em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 621, DE 1999

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio
apli cá vel à ba ga gem de vi a jan tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O art. 1º do De cre to-Lei nº 2.120, de 14
de maio de 1984, pas sa a ter a se guin te re da ção:

“Art. 1º A ba ga gem de vi a jan te, que se 
des ti ne ao ex te ri or ou dele pro ce da, fica
isen ta de te ri bu tos, ob ser va dos o li mi te de
US$1.000 (hum mil dó la res ame ri ca nos),
nos ter mos e con di ções es ta be le ci dos em
ato do Mi nis tro da Fa zen da.”

§ 1º Con si de ra-se ba ga gem, para efe i -
tos fis ca is, o con jun to de bens do vi a jan te,
que pela quan ti da de ou qua li da de, não re -
ve le des ti na ção co mer ci al.

§ 2º O vi a jan te, a seu cri té rio, po de rá
ad qui rir bens sub me ti dos a este re gi me
isen ci o nal, em lo jas fran cas es ta be le ci das
no País, obs re va do o li mi te fi xa do no ca put,
para toda a ba ga gem de que for ti tu lar.

§ 3º O Mi nis tro da Fa zen da, em re la -
ção a bens ad qui ri dos, no co mér cio tí pi co
das ci da des fron te i ras, ao País, pode al te rar 
o li mi te de va lor es ta be le ci do no ca put, além 
de fi xar ter mos e con di ções.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor no pra zo de no -
ven ta dias da sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si -
ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pro je to de lei, que ora sub me te mos à apre ci a -
ção dos Pa res, dis põe so bre o tra ta men to apli cá vel à
ba ga gem de vi a jan te pro ce den te ou des ti na do ao ex -
te ri or.

A le gis la ção lato sen su que dis ci pli na esta ma té -
ria sem pre teve um ca rá ter pre cá rio, uma vez que a lei 
stric to sen su sem pre de le gou ao re gu la men to ou ao
Mi nis tro da Fa zen da com pe tên cia para fi xar ter mos,
li mi tes e con di ções, es pe ci al men te quan to à isen ção
de tri bu tos. Tem sido as sim, des de a edi ção da lei bá -
si ca que dis põe so bre o im pos to de im por ta ção e os
ser vi ços adu a ne i ros: o De cre to-Lei nº 37, de 18 de
no vem bro de 1996. A esse di plo ma le gal, se gui -
ram-se do De cre to-Lei nº 1.123, de 3 de stem bro de
1970, o De cre to-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e
o De cre to-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984.

O ar gu men to de que o tema deve ser re gu la do
por nor mas in fra le ga is para per mi tir a fle xi bi li da de ne -
ces sá ria ao tra ta men to da ma té ria só é vá li do no que
res pe i ta às nor mas ad je ti vas, como as de con tro le
adu a ne i ro de des pa cho adu a ne i ro e às que, de vi do
às pe cu li a ri da des lo ca is, de vam ser de le ga das a au -
to ri da des fa zen dá ri as, como o co mér cio fron te i ro, a
Zona Fran ca de Ma na us e as Áre as de Li vre Co mér -

cio. Os te mas subs ti tu ti vos, como a pró pria de fi ni ção
do con ce i to de ba ga gem, os re gi mes tri bu tá ri os a ela
apli cá ve is e, so bre tu do, o di re i to dos ci da dãos e das
ca te go ri as de vi a jan tes a um tra ta men to tri bu tá rio
ade qua do de sua ba ga gem, de vem ser re gu la dos por 
lei ema na da do Con gres so Na ci o nal. Esta é uma exi -
gên cia do Esta do De mo crá ti co de Di re i to e uma de -
cor rên cia do prin cí pio da le ga li da de.

Não é mais pos sí vel que en cer ra do de há mu i to
o ci clo au to ri tá rio, se man te nha a re da ção ori gi nal do
De cre to-Lei nº 2.120, de 14 de maio de 1984, a dis ci -
pli nar a im por ta ção de bens com po nen tes da ba ga -
gem de vi a jan tes.

Como de cor rên cia do Tra ta do para a Cons ti tu i -
ção de um Mer ca do Co mum en tre a Argen ti na, o
Brasl, o Pa ra guai e o Uru guai (Mer co sul) pro mul ga do
pelo De cre to nº 350, de 21 de no vem bro de 1991, ba i -
xou o Con se lho do Mer ca do Co mum a De ci são nº 18,
de 1994, que “apro va a Nor ma de Apli ca ção Re la ti va
ao Re gi me de Ba ga gem”, ne ces sá ria ao fun ci o na -
men to da união adu a ne i ra en tre os qua tro pa í ses e vi -
gen te des de 1º de ja ne i ro de 1995.

A in ter na li za ção, no Bra sil, des sa nor ma foi fe i ta
por meio do De cre to nº 1.765, de 28 de de zem bro de
1995, e da Por ta ria do Mi nis tro da Fa zen da nº 39, de 3 
de fe ve re i ro de 1995, al te ra da pela de nº 141, de 12
de abril de 1995, com ple men ta da por Instru ções Nor -
ma ti vas do Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral sen do que,
a mais re cen te, ora em vi gor, é IN-SRF nº 117, de 6 de 
ou tu bro de 1998. O Con gres so Na ci o nal não foi, con -
tu do, cha ma do a re fe ren dar a De ci são nº 18/94, e por
isso, as nor mas in ter na li za das não têm for ça de lei.
Do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal e ju rí di co, não há em -
pe ci lho a que o Po der Le gis la ti vo as al te re, caso en -
ten da ne ces sá rio aper fe i çoá-las. Ca be ria, en tão, ao
Po der Exe cu ti vo re ne go ciá-las com seus par ce i ros do 
Mer co sul.

Pen sa mos ser esse o caso no que diz res pe i to à 
quo ta de isen ção tri bu tá ria re la ti va aos ou tros bens
(afo ra pu li ca ções e ob je tos de uso pes so al) tra zi dos
como ba ga gem acom pa nha da, e à quo ta de bens ad -
qui ri dos, em lo jas fran cas ins ta la das no País, pelo vi -
a jan te que in gres sar no País, por via aé rea ou ma rí ti -
ma. No pri me i ro caso, es ta be le ce o art. 9º da De ci são
em teto de tre zen tos dó la res es ta du ni den ses, ad mi -
tin do, não obs tan te, que “os Esta dos-Partes que te -
nham fran qui as mais ele va das po de rão man tê-las até 
que as mes mas pos sam ser har mo ni za das”. No se -
gun do caso, pre vê o art. 12 que “os vi a jan tes go za rão
de uma isen ção adi ci o nal de um mí ni mo de tre zen tos
dó la res es ta du ni den ses”.
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As nor mas fa zen dá ri as bra si le i ras man ti ve ram
os te tos que vi gi am in ter na men te, an tes da De ci são
nº 18/94: a) qui nhen tos dó la res para a ba ga gem
acom pa nha da; e b) qui nhen tos dó la res para os bens
ad qui ri dos em “free-shop” de en tra da.

Con cor da mos com o teto glo bal de mil dó la res, 
ado ta do pe las au to ri da des bra si le i ras, mas dis cor -
da mos dos te tos par ci a is obri ga tó ri os.

Enten de mos que o vi a jan te deve ter li ber da de
para dis tri bu ir as suas com pras da ma ne i ra que lhe
pa re ça mais con ve ni en te, até por que há bens pas sí -
ve is de ser ad qui ri dos de va lor uni tá rio su pe ri or a
qui nhen tos dó la res.

Ade ma is, mu i tos pas sa ge i ros se que i xam de
que a va ri e da de de pro du tos dis po ní ve is e
“free-shops” na ci o na is de i xa a de se jar, re du zin -
do-lhes as al ter na ti vas da es co lha pois os es to ques
es tão mais con cen tra dos em per fu ma ria, ou tros ar ti -
gos de tou ca dor, fumo, be bi das al cóo li cas e al guns
ou tros pro du tos. A que i xa re cor ren te é quan to aos
pre ços pra ti ca dos nas lo jas fran cas, fre quen te men te 
su pe ri o res aos si mi la res pos tos à ven da não só em
“free-shops” mas tam bém em lo jas co muns, es ta be -
le ci das no ex te ri or.

A al te ra ção sig ni fi ca ti va que se pro põe é no
sen ti do de pos si bi li tar ao vi a jan te es co lher a for -
ma como pre ten de uti li zar a isen ção de
U$1.000,00, re la ti va à ba ga gem. Vale di zer, po -
de rá pre en cher a sua quo ta isen ci o nal com bens
ad qui ri dos no ex te ri or.

A me di da pro pos ta va lo ri za a es co lha do vi a -
jan te re ti ran do às lo jas fran cas a re ser va do mer ca -
do que lhe foi atri bu í da na dis ci pli na ção ad mi nis tra ti -
va vi gen te nos dias atu a is.

A pro pos ta apre sen ta da é  mais fle xí vel. Man -
tém, as sim, a quo ta glo bal de mil dó la res para isen -
ção, mas fa cul ta ao vi a jan te uti li za-la de três ma ne i -
ras dis tin tas, a sa ber: a) ape nas com bens ad qui ri -
dos no ex te ri or; b) ape nas com bens ad qui ri dos em
loja fran ca, no País; e c) par te com bens tra zi dos do 
ex te ri or e par te com bens com pra dos em loja fran -
ca, qual quer que seja a pro por ção de cada par ce la,
des de que a soma to tal não ul tra pas se a mil dó la -
res.

Para apro va ção do pro je to, con fi a mos no apo -
io de ci si vo dos ilus tres Pa res, cu jas con tri bu i ções
cer ta men te en ri que ce rão o tex to ora sub me ti do à
dis cus são.

Sala de Ses sões 11 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Mo re i ra Men des.
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DECRETO-LEI Nº 2.120, DE 14 DE MAIO DE 1984

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio re -
la ti vo a ba ga gem.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i ção,
de cre ta:

Art. 1º O vi a jan te que se des ti ne ao ex te ri or ou
dele pro ce da está isen to de tri bu tos re la ti va men te a
bens in te gran tes de sua ba ga gem, ob ser va dos os ter -
mos, li mi tes e con di ções, es ta be le ci dos em ato nor -
ma ti vo ex pe di do pelo Mi nis tro da Fa zen da.

§ 1º Con si de ra-se ba ga gem, para efe i tos fis ca is, 
o con jun to de bens de vi a jan te que, pela quan ti da de
ou qua li da de, não des ti na ção co mer ci al.

§ 2º O dis pos to nes te ar ti go se es ten de:
a) aos bens que o vi a jan te ad qui ra em lo jas fran -

cas ins ta la das no País;
b) aos bens le va dos para o ex te ri or ou dele tra zi -

dos, no mo vi men to ca rac te rís ti co das ci da des si tu a -
das nas fron te i ras ter res tres.

DECRETO-LEI Nº 37 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Dis põe sô bre o Impôs to de Impor ta -
ção, re or ga ni za os ser vi ços adu a ne i ros e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

DECRETO-LEI Nº 1.123
 DE 3 DE SETEMBRO DE 1970

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
37, de 18 de no vem bro de 1966, re la ti va -
men te à ba ga gem de pas sa ge i ros pre ce -
den tes do ex te ri or, re vo ga o art. 1º do De -
cre to-Lei nº 416, de 10 de se tem bro de
1969.

DECRETO-LEI Nº 1.455
 DE 7 DE ABRIL DE 1976

Dis põe so bre ba ga gem de pas sa ge i ro pro ce -
den te do ex te ri or, dis ci pli na o re gi me de en tre pos to
adu a ne i ro es ta be le ce nor mas so bre mer ca do ri as es -
tran ge i ras apre en di das e dá ou tras pro vi dên ci as.

DECRETO-LEI Nº 2.120
DE 14 DE MAIO DE 1984

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio re -
la ti vo a ba ga gem.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção 
que lhe con fe re o ar ti go 55, item II, da Cons ti tu i ção.



DECRETO Nº 350
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1991

Pro mul ga o Tra ta do para a Cons ti tu i -
ção de um Mer ca do Co mum en tre a Re pú -
bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil, a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re -
pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli ca Ori en tal do 
Uru guai (Tra ta do Mer co sul).

DECRETO Nº 1.765
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1995

Dis põe so bre a vi gên cia das Re so lu -
ções do Gru po Mer ca do co mum e das De ci -
sões do Con se lho do Mer ca do Co mum que
men ci o na

PORTARIA Nº 39, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1995

O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, no uso das
atri bu i ções pre vis tas no ar ti go 87, pa rá gra fo úni co, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção, com bi na do com o ar ti go 14,
in ci so IX, alí nea h, da Me di da Pro vi só ria nº 886¹, de
30 de ja ne i ro de 1995, e o ar ti go 1º do De cre to-Lei nº
2.120², de 14 de maio de 1984, ten do em vis ta o tex to
do Tra ta do para a Cons ti tu i ção de um Mer ca do Co -
mum en tre  a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú -
bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli -
ca Ori en tal do Uru guai, fir ma do em Assun ção, em 26
de mar ço de 1991, apro va do pelo De cre to Le gis la ti vo
nº 197³, de 25 de se tem bro de 1991, e con si de ran do a 
De ci são do Con se lho Mer ca do Co mum do Mer co sul
nº 18/94, que apro vou a Nor ma de Apli ca ção Re la ti va
ao Re gi me de Ba ga gem, re sol ve:

PORTARIA Nº 141, DE 12 DE ABRIL DE 1995

O Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, no uso das
atri bu i ções pre vis tas no ar ti go 87, pa rá gra fo úni co, in -
ci so II, da Cons ti tu i ção, com bi na do com o ar ti go 14,
in ci so IX, alí nea h, da Me di da Pro vi só ria nº 962¹, de
30 de mar ço de 1995, e o ar ti go 1º do De cre to-Lei nº
2.120², de 14 de maio de 1984, ten do em vis ta o tex to
do Tra ta do para a Cons ti tu i ção de um Mer ca do Co -
mum en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a Re pú -
bli ca Argen ti na, a Re pú bli ca do Pa ra guai e a Re pú bli -
ca Ori en tal do Uru gua ia, fir ma do em Assun ção, em
26 de mar ço de 1991, apro va do pelo De cre to Le gis la -
ti vo nº 197³, de 25 de se tem bro de 1991, e con si de -
ran do a De ci são do Con se lho Mer ca do Co mum do
Mer co sul nº 18/94, que apro vou a Nor ma de Apli ca -
ção Re la ti va ao Re gi me de Ba ga gem, re sol ve:
___________________

(1) Leg. Fed., 1995, pág. 559;
(2) 1984, pág. 245;
(³) 1991, pág. 651.

Art. 1º Os ar ti gos 19 e 20 da Por ta ria nº 39, de 3
de fe ve re i ro de 1995, pas sam a vi gor com a se guin te
re da ção:

“Art. 19. Estão ex clu í dos do tra ta men to 
tri bu tá rio de ba ga gem as mo to ci cle tas, mo -
to ne tas, bi ci cle tas com mo tor e de ma is ve í -
cu los ter res tres au to mo to res, mo to res para
em bar ca ção, mo tos aquá ti cas e si mi la res,
ca sas ro dan tes, ae ro na ves, em bar ca ções
de todo tipo.

Art. 20. Os bens ex clu í dos do tra ta -
men to tri bu tá rio de ba ga bem, ci ta dos no ar -
ti go an te ri or, po de rão in gres sar no País sob
re gi me adu a ne i ro es pe ci al de ad mis são
tem po rá ria, sem pre que o vi a jan te com pro -
var sua re si dên cia per ma nen te em ou tro
país."

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

Art. 3º Re vo ga-se o pa rá gra fo úni co do ar ti go 19 
da Por ta ria nº 39, de 3 de  fe ve re i ro de 1995. – Pe dro
Sam pa io Ma lan, Mi nis tro da Fa zen da.

(D.O n. 72, de 13 de abril de 1995. pág. 5.305).

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Insti tu i ção Nor ma ti va nº 117
de 6 de ou tu bro de 1998

Dis põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio e
os pro ce di men tos de con tro le adu a ne i ro
apli cá ve is aos bens de vi a jan te.

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

MERCOSUL/CMC/DEC 18/94

Nor ma de Apli ca ção Re la ti va ao Re gi me de Ba -
ga gem no Mer co sul

Ten do em Vis ta:

O art. 13 do Tra ta do de Assun ção, o art. 10 da
De ci são 4/91 do Con se lho do Mer ca do Co mum;
con si de ran do:

Que são ne ces sá ri os pro ce di men tos har mo ni -
za dos para o tra ta men to adu a ne i ro da ba ga gem dos
vi a jan tes, com vis tas à União Adu a ne i ra, a par tir de
1º-1-1995;

Que para tal fim, to dos os Esta dos Par tes de -
vem apli car nor mas co muns no âm bi to do Mer co sul;

O Con se lho do Mer ca do Co mum De ci de:

Arti go 1 – Apro var a “Nor ma de Apli ca ção Re -
la ti va ao Re gi me de Ba ga gem”.
Arti go 2 – A pre sen te De ci são en tra rá em vi gor em
1º de ja ne i ro de 1995.

436 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO  1999



ANEXO
Re gi me de Ba ga gem

CAPÍTULO I
De fi ni ções

ARTIGO 1

Para os efe i tos da pre sen te Nor ma, en ten -
der-se-á por:

Ba ga gem: Os ob je ti vos no vos ou usa dos que
um vi a jan te, em com pa ti bi li da de com as cir cuns tân ci -
as de sua vi a gem, pu der des ti nar para seu uso ou
con su mo pes so al, bem como para pre sen te ar, sem -
pre que, pela sua quan ti da de, na tu re za ou va ri e da de,
não per mi ti rem pre su mir im por ta ção ou ex por ta ção
com fins co mer ci a is ou in dus tri a is.

Ba ga gem Acom pa nha da: O que o vi a jan te le var
con si go e no mes mo meio de trans por te em que vi a je, 
ex ce to quan do vier em con di ção de car ga.

Ba ga gem não Acom pa nha da: O que che gar ou
sair do país, an tes ou de po is do vi a jan te, ou que che -
gar jun to a ele, es tan do, po rém, em con di ção de car -
ga.

Obje tos de uso ou Con su mo Pes so al: Os ar ti -
gos de ves tuá rio, hi gi e ne e de ma is bens de ca rá ter
ma ni fes ta men te pes so al.

CAPÍTULO 2
Da Ba ga gem de Impor ta ção

1 – Ca te go ri as de Vi a jan tes:

ARTIGO 2

Para os fins da pre sen te Nor ma, fi cam es ta be le -
ci das as se guin tes ca te go ri as de vi a jan tes, para a ba -
ga gem de im por ta ção:

I – Re si den tes em ter ce i ros pa í ses que in gres -
sem no Ter ri tó rio Adu a ne i ro:

a) em vi a gem de tu ris mo, ne gó ci os ou em trân -
si to pelo ter ri tó rio;

b) em ca rá ter tem po rá rio, para fins de es tu do ou
exer cí cio de ati vi da de pro fis si o nal ou;

c) para re si dir de for ma per ma nen te.
II – Re si den tes nos Esta dos Par tes, que re tor -

nem ao Ter ri tó rio Adu a ne i ro, pro ve ni en tes de ter ce i -
ros pa í ses, de po is de per ma ne ce rem no ex te ri or há:

a) mais de um ano, ou
b) me nos de um ano.
III – Re si den tes em um dos Esta dos Par tes, que

re tor nem a ele de po is de per ma ne ce rem em ou tro
Esta do-Parte:

a) em vi a gem de tu ris mo ou ne gó ci os; ou
b) em ra zão de es tu dos ou exer cí cio da ati vi da -

de pro fis si o nal de ca rá ter tem po rá rio.

IV – Re si den tes em um dos Esta dos Par tes, 
que in gres sem em ou tro, para fi xar sua re si dên cia
per ma nen te.

2 – Dis po si ções Ge ra is

Da De cla ra ção
ARTIGO 3

1 – Os vi a jan tes de qual quer ca te go ria que in -
gres sa rem no Ter ri tó rio Adu a ne i ro, bem como aque -
les que cir cu la rem de um Esta do Par te a ou tro, de ve -
rão efe tu ar a de cla ra ção do con te ú do de sua ba ga -
gem.

2 – A au to ri da de adu a ne i ra po de rá exi gir que a
de cla ra ção seja efe tu a da por es cri to.

3 – Tra tan do-se de ba ga gem não acom pa nha -
da, a de cla ra ção de ve rá ser for mu la da por es cri to.

4 – Os vi a jan tes não po de rão de cla rar como
pró pria ba ga gem de ter ce i ros ou en car re gar-se, por
con ta de pes so as que não vi a gem a bor do, de con -
du zir e in tro du zir ob je tos que não lhes per ten çam. A 
in fra ção a esta dis po si ção será san ci o na da de acor -
do com a le gis la ção na ci o nal vi gen te em cada Esta -
do Par te, até que seja edi ta da a res pec ti va nor ma
co mu ni tá ria. Exce tu am-se a esta re gra os ob je tos
pes so a is de uso dos re si den tes no Ter ri tó rio Adu a -
ne i ro, que ti ve rem fa le ci do no ex te ri or, sem pre que
se com pro var o óbi to com do cu men ta ção idô nea.

5 – A de cla ra ção de ve rá ser apre sen ta da den -
tro dos pra zos es ta be le ci dos pela le gis la ção adu a -
ne i ra na ci o nal de cada Esta do Par te, com as con se -
qüên ci as ali pre vis tas, no caso de seu des cum pri -
men to.

Da Va lo ra ção da Ba ga gem
ARTIGO 4

1 – Para os fins de de ter mi na ção do va lor dos
bens que com põem a ba ga gem, con si de rar-se-á o
va lor de sua aqui si ção, à vis ta da fa tu ra.

2 – Na fal ta do va lor men ci o na do no in ci so an te -
ri or, por ine xis tên cia ou ine xa ti dão da fa tu ra, con si de -
rar-se-á o va lor que, em ca rá ter ge ral, es ta be le cer a
au to ri da de adu a ne i ra.

Das Isen ções
ARTIGO 5

1 – As isen ções es ta be le ci das em fa vor dos vi a -
jan tes são in di vi du a is e in trans fe rí ve is.

2 – Os bens com pro va da men te sa í dos do Ter ri -
tó rio Adu a ne i ro es ta rão isen tos de gra va mes quan do
re tor na rem, in de pen den te men te do pra zo de per ma -
nên cia no ex te ri or.

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  437



Das Pro i bi ções
ARTIGO 6

1 – Fica pro i bi do im por tar sob este re gi me mer -
ca do ri as que não cons ti tu am ba ga gem, bem como
aque las que es te jam su je i tas a pro i bi ções ou res tri -
ções de ca rá ter não eco nô mi co.

2 – Os bens in te gran tes da ba ga gem su je i tos a
con tro les es pe cí fi cos so men te se rão li be ra dos me di -
an te pré via anuên cia do or ga nis mo com pe ten te.

Das Exclu sões
ARTIGO 7

1 – Estão ex clu í dos do pre sen te re gi me os ve í -
cu los au to mo to res em ge ral, mo to ci cle tas, mo to ne -
tas, bi ci cle tas com mo tor, mo to res para em bar ca ção,
mo tos aquá ti cas e si mi la res, ca sas ro dan tes, ae ro na -
ves, em bar ca ções de todo tipo.

2 – Os bens ex clu í dos des te re gi me ci ta dos no
in ci so an te ri or, po de rão in gres sar a um Esta do-Parte
em ad mis são tem po rá ria, sem pre que o vi a jan te com -
pro ve sua re si dên cia per ma nen te em ou tro país.

Do Extra vio de Ba ga gem
ARTIGO 8

Os ob je tos des pa cha dos como ba ga gem e que,
por caso for tu i to ou for ça ma i or, ou por con fu sões, er -
ros ou omis sões, che ga rem sem seus res pec ti vos ti -
tu la res, de ve rão per ma ne cer de po si ta dos pelo trans -
por ta dor, à or dem de quem cor res pon der, em ju ris di -
ção adu a ne i ra, en quan to não fo rem re cla ma dos. Tais  
ob je tos po de rão ser li be ra dos me di an te o pré vio cum -
pri men to das for ma li da des pre vis tas na pre sen te Nor -
ma. No caso de re em bar que, a ba ga gem po de rá ser
so li ci ta da pelo ti tu lar dos ob je tos ou, quan do vier mar -
ca da para ou tro país, pelo trans por ta dor.

Dos Li mi tes de Isen ção

ARTIGO 9

1 – A ba ga gem acom pa nha da de to das as ca te -
go ri as de vi a jan tes es ta rá li vre do pa ga men to de gra -
va mes re la ti va men te a:

a) rou pas e ob je to de uso pes so al; e
b) li vros, fo lhe tos e pe rió di cos.
2 – Além dos men ci o na dos no in ci so I, o vi a jan te 

que in gres sar a um Esta do Par te, por via aé rea ou
ma rí ti ma, go za rá de isen ção para ou tros bens, até o
li mi te de US$300 (tre zen tos dó la res es ta du ni den ses
ou o equi va len te em ou tra mo e da).

3 – No caso das fron te i ras ter res tres, os Esta dos 
Par tes po de rão fi xar uma fran quia não in fe ri or a
US$150 (cen to e cin qüen ta dó la res es ta du ni den ses
ou o equi va len te em ou tra mo e da).

4 – Não obs tan te o es ta be le ci do nos in ci sos 2 e
3, os Esta dos Par tes que te nham fran qui as mais ele -
va das po de rão man tê-las até que as mes mas pos -
sam ser har mo ni za das.

5 – As au to ri da des Adu a ne i ras exer ce rão os
con tro les de vi dos, par ti cu lar men te no sen ti do de que
a fran quia não seja uti li za da mais de uma vez por
mês.

Da Tri bu ta ção
ARTIGO 10

Os bens com pre en di dos no con ce i to de ba ga -
gem que ex ce de ram os li mi tes de isen ção es ta be le ci -
dos no art. 9, sem pre ju í zo des ta, se rão li be ra dos me -
di an te o pa ga men to pré vio de um úni co gra va me com 
alí quo ta de 50% so bre o va lor da mer ca do ria.

Dos Vi a jan tes que in gres sam
para re si dir de for ma per ma nen te

ARTIGO 11

1 – Os es tran ge i ros que ve nham a se es ta be le -
cer nos Esta dos Par tes e os re si den tes em ter ce i ro
país que re gres sem para se es ta be le ce rem no ter ri tó -
rio do Mer co sul, de po is de te rem per ma ne ci do no ex -
te ri or por um pe río do su pe ri or a um ano, po de rão in -
gres sar no Ter ri tó rio Adu a ne i ro, li vre de gra va me e
sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go 9, os se guin tes
bens, no vos ou usa dos:

a) mó ve is e ou tros bens de uso do més ti co;
b) fer ra men tas, má qui nas, apa re lhos e ins tru -

men tos ne ces sá ri os ao exer cí cio de sua pro fis são
arte ou ofí cio, in di vi du al men te con si de ra do.

2 – O gozo des te be ne fí cio para os bens re fe ri -
dos na alí nea b do in ci so 1 es ta rá su je i to à pré via
com pro va ção da ati vi da de de sen vol vi da pelo vi a jan -
te, e, no caso de re si den te no ex te ri or que re gres -
sar, do pra zo es ta be le ci do no in ci so 1.

3 – No caso de es tran ge i ro, en quan to não lhe
for con ce di do o vis to per ma nen te, em um dos Esta -
dos Par tes, seus bens po de rão in gres sar no Ter ri tó -
rio Adu a ne i ro, sob o re gi me de ad mis são tem po rá -
ria.

Dos re si den tes em um es ta do par te que se
trans fe ri rem a ou tro, para nele 
re si dir de for ma per ma nen te.

ARTIGO 12

Os re si den tes em um Esta do Par te que se trans -
fe ri rem para re si dir em ou tro Esta do-Parte de for ma
de fi ni ti va te rão, re la ti va men te a sua ba ga gem, o tra ta -
men to pre vis to no art. 11 da pre sen te Nor ma.
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Dos Bens Adqui ri dos em Lo jas Fran cas
ARTIGO 13

1 – Os vi a jan tes go za rão de uma isen ção adi ci o -
nal de um mí ni mo de US$300 (tre zen tos dó la res es ta -
do ni den ses ou o equi va len te em ou tra mo e da, em re -
la ção aos bens ad qui ri dos nas lo jas fran cas de che -
ga da exis ten tes nos Esta dos Par tes.

2 – Os bens ad qui ri dos em lo jas fran cas de  che -
ga da, que ex ce de rem o li mi te es ta be le ci do no in ci so
an te ri or, es ta rão su je i tos ao re gi me de tri bu ta ção pre -
vis to no art. 10.

Da Ba ga gem não Acom pa nha da
ARTIGO 14

1 – A ba ga gem não acom pa nha da de ve rá che -
gar ao Ter ri tó rio Adu a ne i ro den tro dos três me ses an -
te ri o res ou até os seis me ses pos te ri o res à che ga da
do vi a jan te, e so men te será li be ra da após a che ga da
do mes mo.

2 – A ba ga gem não acom pa nha da de ve rá che -
gar na con di ção de car ga e seu des pa cho po de rá ser
efe tu a do pelo pró prio in te res sa do ou por seu re pre -
sen tan te de vi da men te au to ri za do.

3 – A ba ga gem não acom pa nha da de ve rá pro vir 
do lu gar ou lu ga res de pro ce dên cia do vi a jan te.

4 – Esta rão isen tos de gra va mes as rou pas e
ob je tos de uso pes so al usa dos, li vros e pe rió di cos,
não se apli can do os li mi tes de isen ção pre vis tos nes -
ta Nor ma.

Dos Tri pu lan tes
ARTIGO 15

1 – A ba ga gem dos tri pu lan tes es ta rá isen ta de
gra va mes so men te quan to a rou pas, ob je tos de uso
pes so al, li vros e pe rió di cos, não se be ne fi ci an do dos
li mi tes de isen ção pre vis tos nes ta Nor ma.

2 – Sem pre ju í zo do dis pos to no in ci so an te ri or,
a ba ga gem dos tri pu lan tes dos na vi os de lon go cur so
terá o tra ta men to pre vis to nos ar ti gos 9 e 10, quan do
pro ce der de ter ce i ros pa í ses e de sem bar car de fi ni ti -
va men te no Ter ri tó rio Adu a ne i ro.

CAPÍTULO 3
Da Ba ga gem de Expor ta ção

ARTIGO 16

1 – O vi a jan te que se des ti nar a ter ce i ros pa í ses
go za rá de isen ção dos gra va mes de ex por ta ção re la -
ti va men te à sua ba ga gem, acom pa nha da ou não.

2 – Dar-se-á o tra ta men to de ba ga gem a ou tros
bens ad qui ri dos no Ter ri tó rio Adu a ne i ro, le va dos pes -
so al men te pelo vi a jan te, até o li mi te de 2.000 dó la res
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca ou o equi va len te em

ou tra mo e da, sem pre que se tra ta rem de pro du tos de
li vre ex por ta ção e seja apre sen ta da a nota fis cal cor -
res pon den te à sua aqui si ção.

CAPÍTULO 4
Das Dis po si ções Tran si tó ri as

ARTIGO 17

Os ca sos omis sos re ger-se-ão pela le gis la ção
vi gen te em cada Esta do Par te, até que seja edi ta da a
res pec ti va nor ma co mu ni tá ria.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 622, DE 1999

Re vo ga dis po si ti vos da Lei nº 9.615,
de 24 de mar ço de 1998, que in sit tui nor mas 
ge ra is so bre des por to e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São re vo ga dos os arts. 59 a 81 (Ca pí tu lo

IX) da Lei 9615 de 24 de mar ço de 1998.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -

rio.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por es co po a abo li -
ção do Cá pi tu lo IX da Lei 9.615/98 que per mi te e re -
gu la men ta o jogo do Bin go em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal.

Esta Lei, mais co nhe ci da como Lei Pelé, in tro -
do ziu al te ra ções na Le gis la ção des por tis ta com o no -
bre es co po de for men tar o des por to no Bra sil e, evi -
den te men te, o in tu i to ma i or do au to ri za ti vo le gal para
a re a li za ção de Bin go, cin ge-se, es sen ci al men te, à
pre o cu pa ção em alo car os re cur sos ne ces sá ri os para 
aque le ob je ti vo. Mas, há ape nas 18 me ses de sua pu -
bli ca ção, o que ve mos é que a Lei está sen do usa da
para aco ber tar en ri que ci men to ilí ci to de con tra ven to -
res ex pe ri men ta dos que na ver da de, es tão le ga li zan -
do seus ne gó ci os es cu sos.

A in dús tria do Bin go se ins ta lou com seus ten tá -
cu los por todo o Bra sil, e os re cur sos que de ve ri am ser
des ti na dos ao des por to, ra ra men te en con tram seu des -
ti na tá rio. São de nún ci as diá ri as que in va dem a mí dia
na ci o nal en vol ven do as au to ri da des com pe ten tes para
cre den ci ar, au to ri zar e fis ca li zar o jogo do bin go.

O INDESP (Insti tu to Na ci o nal do De sen vol vi -
men to do Des por to) mos tra-se inep to em sua fun ção
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fis ca li za do ra e co ni ven te ou não, per mi tiu que uma
ver da de i ra má fia dos Bin gos fos se ins ta la da. Isto
para não ci tar as sus pe i tas de que ou tros gru pos até in -
ter na ci o na is es tão en vol vi dos com o Bin go bra si le i ro.

Qu an do o Con gres so vo tou a Lei Pelé in se riu o
Ca pí tu lo IX, per mi tin do o jogo de bin go, que não
cons ta va da men sa gem ori gi nal do Exe cu ti vo. Foi au -
to ri za da a re a li za ção do bin go, mas em seu ar ti go 73,
da Lei 9.615/98 pro i be en fa ti ca men te as má qui nas de 
jogo de azar. In le i te ris:

É pro i bi da a ins ta la ção de qual quer
tipo de má qui nas de jogo de azar ou de di -
ver sões ele trô ni cas nas sa las de bin go"

Po rém, ape nas um mês após sua pu bli ca ção, o
Pre si den te da Re pú bli ca, as si na o De cre to nº 2.574,
de 29 de abril de 1998 que, ao re gu la men tar a Lei
9.615, con tra ria fron tal men te, a pro i bi ção do ar ti go
aci ma des cri to e per mi te a ins ta la ção e a ope ra ção de 
má qui nas ele trô ni cas pro gra ma das, para a ex plo ra -
ção do jogo de bin go (art. 74 § 2º). Em sua por ta ria nº
23, de 8 de ju nho de 1999, o Mi nis tro do Espor te e Tu -
ris mo, con so li da a li be ra ção, re gu la men tan do “a ha bi -
li ta ção, a au to ri za ção, o con tro le, a ope ra ção e a fis -
ca li za ção de má qui nas ele trô ni cas pro gra ma das para 
a ex plo ra ção do jogo de bin go”.

Esta va ins ta la da a má fia da con tra ven ção, já
que es tas me di das de ram mar gem para que fos se
pos sí vel a con fu são en tre “má qui nas pro gra ma das
para bin go” e os fa mo sos “ca ça-níqueis”.

Após re i te ra das de nún ci as, o Pre si den te da Re -
pú bli ca, re vo gou este § 2º atra vés do De cre to 3.214,
de 21 de ou tu bro de 1999. Mas as sus pe i tas so bre a
efi cá cia o jogo do bin go per ma ne cem.

Está em tra mi ta ção nes te Con gres so, a Me di da
Pro vi só ria nº 1.926/99, que pre ten de sa nar com al gu -
mas me di das, as fa lhas con ti das no Ca pí tu lo IX, es -
pe ci al do Bin go, mas não pa re ce-nos su fi ci en te.

Não há um só exem plo, nos pa í ses em que o
jogo é li be ra do, de que o mes mo te nha con tri bu í do
ex pres si va men te, para ge ra ção de em pre gos, in cre -
men to do tu ris mo ou qual quer be ne fí cio ma i or para a
so ci e da de em ge ral. Mu i to ao con trá rio, o que ve mos
é a ma i or dis se mi na ção do cri me or ga ni za do pa tro ci -
na do pe los re cur sos ad vin dos dos jo gos de azar.

É evi den te que en ten de mos que a ação do
Esta do, cons ti tu ci o nal men te de fi ni da, re quer su fi ci en -
te vo lu me de re cur sos fi nan ce i ros para bem exer cer
suas fun ções pri me i ra e que o es por te é fun da men tal
para a so ci e da de, mas es tes re cur sos de vem ad vir de 
fon tes es tá ve is, efi ci en te men te ad mi nis tra dos, o que
não é o caso do jogo de bin go. A ma nu ten ção do jogo

de Bin go só ser ve para a to tal des mo ra li za ção da
Admi nis tra ção Pú bli ca.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por to e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 59. Os jo gos de bin go são per mi ti dos em
todo o ter ri tó rio na ci o nal nos ter mos des ta Lei.

Art. 60. As en ti da des de ad mi nis tra ção e de prá -
ti ca des por ti va po de rão cre den ci ar-se jun to à União
para ex plo rar o jogo de bin go per ma nen te ou even tu al 
com a fi na li da de da an ga ri ar re cur sos para o fo men to
do des por to.

§ 1º Con si de ra-se bin go per ma nen te aque le re -
a li za do em sa las pró pri as, com uti li za ção de pro ces so 
de ex tra ção isen to de con ta to hu ma no, que as se gu re
in te gral li su ra dos re sul ta dos, in clu si ve com o apo io
de sis te ma de cir cu i to fe cha do de te le vi são e di fu são
de som, ofe re cen do prê mi os ex clu si va men te em di -
nhe i ro.

§ 2º (Ve ta do)
§ 3º As má qui nas uti li za das nos sor te i os, an tes

de ini ci ar qua is quer ope ra ções, de ve rão ser sub me ti -
das à fis ca li za ção do po der pú bli co, que au to ri za rá ou 
não seu fun ci o na men to, bem como as ve ri fi ca rá se -
mes tral men te, quan do em ope ra ção.

Art. 61. Os bin gos fun ci o na rão sob res pon sa bi li -
da de ex clu si va das en ti da des des por ti vas, mes mo
que a ad mi nis tra ção da sala seja en tre gue a em pre sa
co mer ci al ido nêa.

Art. 62. São re qui si tos para con ces são da au to -
ri za ção de ex plo ra ção dos bin gos para a en ti da de
des por ti va:

I – fi li a ção a en ti da de de ad mi nis tra ção do es -
por te ou, con for me o caso, a en ti da de na ci o nal de ad -
mi nis tra ção, por um pe río do mí ni mo de três anos,
com ple ta dos até a data do pe di do de au to ri za ção;

II – (Ve ta do)
III – (Ve ta do)
IV – pré via apre sen ta ção e apro va ção de pro je -

to de ta lha do de apli ca ção de re cur sos na me lho ria do
des por to olím pi co, com pri o ri da de para a for ma ção
do atle ta;

V – apre sen ta ção de cer ti dões dos dis tri bu i do -
res cí ve is, tra ba lhis tas, cri mi na is e dos car tó ri os de
pro tes to;

VI – com pro va ção de re gu la ri za ção de con tri bu -
i ções jun to à Re ce i ta Fe de ral e à Se gu ri da de So ci al;
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VII – apre sen ta ção de pa re cer fa vo rá vel da Pre -
fe i tu ra do Mu ni cí pio onde se ins ta la rá a sala de bin go,
ver san do so bre os as pec tos ur ba nís ti cos e o al can ce
so ci al do em pre en di men to;

VIII – apre sen ta ção de plan ta da sala de bin go,
de mons tran do ter ca pa ci da de mí ni ma para du zen tas
pes so as e lo cal iso la do de re cep ção, sem aces so di -
re to para a sala;

IX – pro va de que a sede da en ti da de des por ti va 
é si tu a da no mes mo Mu ni cí pio em que fun ci o na rá a
sala de bin go.

§ 1º Excep ci o nal men te, o mé ri to es por ti vo pode
ser com pro va do em re la tó rio quan ti ta ti vo e qua li ta ti vo 
das ati vi da des de sen vol vi das pela en ti da de re que -
ren te nos três anos an te ri o res ao pe di do de au to ri za -
ção.

§ 2º Para a au to ri za ção do bin go even tu al são
re qui si tos os cons tan tes nos in ci sos I a VI do ca put,
além da pro va de pré via aqui si ção dos prê mi os ofe re -
ci dos.

Art. 63. Se a ad mi nis tra ção da sala de bin go for
en tre gue a em pre sa co mer ci al, en ti da de des por ti va
jun ta rá, ao pe di do de au to ri za ção, além dos re qui si -
tos do ar ti go an te ri or, os se guin tes do cu men tos:

I – cer ti dão da Jun ta Co mer ci al, de mons tran do
o re gu lar re gis tro da em pre sa e sua ca pa ci da de para
o co mér cio;

II – cer ti dões dos dis tri bu i do res cí ve is, tra ba lhis -
tas e de car tó ri os de pro tes to em nome da em pre sa;

III – cer ti dões dos dis tri bu i do res cí ve is, cri mi na -
is, tra ba lhis tas e de car tó ri os de pro tes tos em nome
da pes soa ou pes so as fí si cas ti tu la res da  em pre sa;

IV – cer ti dões de qui ta ção de tri bu tos fe de ra is e
da se gu ri da de so ci al;

V – de mons tra ti vo de con tra ta ção de fir ma para
au di to ria per ma nen te da em pre sa ad mi nis tra do ra;

VI – có pia do ins tru men to do con tra to en tre a en -
ti da de des por ti va e a em pre sa ad mi nis tra ti va, cujo
pra zo má xi mo será de dois anos, re no vá vel por igual
pe río do, sem pre exi gi da a for ma es cri ta.

Art. 64. O Po der Pú bli co ne ga rá a au to ri za ção
se não pro va dos qua is quer dos re qui si tos dos ar ti gos
an te ri o res ou hou ver in dí ci os de ini do ne i da de da en ti -
da de des por ti va, da em pre sa co mer ci al ou de seus di -
ri gen tes, po den do as sim cas sar a au to ri za ção se ve ri -
fi car te rem de i xa do de ser pre en chi dos os mes mos
re qui si tos.

Art. 65. A au to ri za ção con ce di da so men te será
vá li da para lo cal de ter mi na do e en de re ço cer to, sen -
do pro i bi da a ven da de car te las fora da sala de bin go.

Pa rá gra fo úni co. As car te las de bin go even tu al
po de rão ser ven di das em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 66. (Ve ta do)
Art. 67. (Ve ta do)
Art. 68. A pre mi a ção do bin go per ma nen te será

ape nas em di nhe i ro, cujo mon tan te não po de rá ex ce -
der o va lor ar re ca da do por par ti da.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do)
Art. 69. (Ve ta do)
Art. 70. A en ti da de des por ti va re ce be rá per cen -

tu al mí ni mo de sete por cen to da re ce i ta bru ta da sala
de bin go ou do bin go even tu al.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des des por ti vas pres -
ta rão con tas se mes tral men te ao po der pú bli co da
apli ca ção dos re cur sos ha vi dos dos bin gos.

Art. 71. (Ve ta do)
§ 1º (Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)
§ 3º (Ve ta do)
§ 4º É pro i bi do o in gres so de me no res de de zo i -

to anos nas sa las de bin go.
Art. 72. As sa las de bin go des ti nar-se-ão ex clu -

si va men te a esse tipo de jogo.
Pa rá gra fo úni co. A úni ca ati vi da de ad mis sí vel

con co mi tan te men te ao bin go na sala é o ser vi ço de
bar ou res ta u ran te.

Art. 73. É pro i bi da a ins ta la ção de qual quer tipo
de má qui nas de jogo de azar ou de di ver sões ele trô ni -
cas nas sa las de bin go.

Art. 74. Ne nhu ma ou tra mo da li da de de jogo ou
si mi lar, que não seja o bin go per ma nen te ou o even tu -
al po de rá ser au to ri za da com base nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Exclu em-se das exi gên ci as
esta Lei os bin gos re a li za dos com fins ape nas be ne fi -
cen tes em fa vor de en ti da des fi lan tró pi cas fe de ra is,
es ta du a is ou mu ni ci pa is, nos ter mos da le gis la ção es -
pe cí fi ca, des de que de vi da men te au to ri za dos pela
União.

Art. 75. Man ter, fa ci li tar ou re a li zar jogo de bin go 
sem a au to ri za ção pre vis ta nes ta Lei:

Pena – pri são sim ples de seis me ses a dois
anos, e mul ta.

Art. 76. (Ve ta do)
Art. 77. Ofe re cer, em bin go per ma nen te ou

even tu al, prê mio di ver so do per mi ti do nes ta lei:
Pena – pri são sim ples de seis me ses a um ano,

e mul ta de até cem ve zes o va lor do prê mio ofe re ci do.
Art. 78. (Ve ta do)
Art. 79. Fra u dar, adul te rar ou con tro lar de qual -

quer modo o re sul ta do do jogo de bin go:
Pena – re clu são de um a três anos, e mul ta.
Art. 80. Per mi tir o in gres so de me nor de de zo i to

anos em sala de bin go.
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Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta.

Art. 81. Man ter nas sa las de bin go má qui nas de 
jogo de azar ou di ver sões ele trô ni cas:

Pena – de ten ção de seis me ses a dois anos, e
mul ta

DECRETO Nº 2.574
DE 29 DE ABRIL DE 1998

Re gu la men ta a Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is
so bre o des por to e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 74. Os jo gos de bin go são per mi ti dos em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, nos ter mos da Lei nº 9.615,
de 1998, e des te De cre to e, es pe ci al men te, das nor -
mas  re gu la men ta res de cre den ci a men to, au to ri za -
ção  e fis ca li za ção, ex pe di das pelo Indesp.

§ 1º O Jogo de bin go cons ti tui-se de lo te ria em
que se sor te i am ao aca so nú me ros de 1 a 90, me di -
an te su ces si vas ex tra ções, até que um ou mais con -
cor ren tes atin jam o ob je ti vo pre vi a men te de ter mi na -
do.

§ 2º So men te se rão per mi ti das a ins ta la ção e a
ope ra ção, em sa las pró pri as, de má qui nas ele trô ni -
cas pro gra ma das, úni ca e ex clu si va men te, para a
ex plo ra ção do jogo de bin go, nos ter mos do dis pos to 
no pa rá gra fo an te ri or. (Re vo ga do pelo De cre to nº
3.214 de, 21-10-99)

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO 

PORTARIA Nº 23, DE 8 DE JUNHO DE 1999

Dis põe so bre a ha bi li ta ção, a au to ri za -
ção, o con tro le, a ope ra ção e a fis ca li za ção 
de má qui nas ele trô ni cas pro gra ma das para 
a ex plo ra ção do jogo de bin go.

DECRETO Nº 3.214, DE 21 DE
OUTUBRO DE 1999

Re vo ga o § 2º do art. 74 do De cre to
nº 2.574, de 29 de abril de 1998, que re gu -
la men ta a Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998, que ins ti tui  nor mas ge ra is so bre o
des por to e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, e ten do em vis ta o dis pos to na Lei nº 9.615, de
24 de mar ço de 1998, de cre ta:

Art. 1º Fica re vo ga do o § 2º do art. 74 do De cre -
to nº 2.574, de 29 de abril de 1998.

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

Bra sí lia, 21 de ou tu bro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ra fa el Grec ca de Ma ce -
do.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.926, DE
22 DE OUTUBRO DE 1999

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de
24 de mar ço de 1998, in ti tui a Taxa de Au -
to ri za ção do Bin go, e dá ou tras pro vi dên ci -
as.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, de Assun tos So ci a is e de
Edu ca ção, ca ben do à ul ti ma a de ci são ter -
mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 623, DE 1999

Alte ra o De cre to-Lei nº 73, de 21 de
no vem bro de 1996, que “Dis põe so bre o
Sis te ma Na ci o nal de Se gu ros Pri va dos, re -
gu la as ope ra ções de se gu ros e res se gu -
ros e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se a alí nea “i” ao art. 20 do

De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de 1966, com a 
se guin te re da ção:

Art. 20. ..................................................
“a)..........................................................
..............................................................
“I) da nos pes so a is a con su mi dor nos

es ta be le ci men tos co mer ci a is."

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

Jus ti fi ca ção 

Há pou cos dias, to ma mos co nhe ci men to, es tar -
re ci dos, do as sas si na to de três pes so as, e le sões cor -
po ra is em ou tras, ocor ri dos num ci ne ma num shop -
ping em São Pa u lo.

O fato trou xe à tona a dis cus são so bre vá ri os
as pec tos da con vi vên cia em so ci e da de, o da vi o lên -
cia ur ba na, o da edu ca ção, en tre ou tros.

Um dos pon tos, no en tan to, que deve ser le va do 
em con si de ra ção, em fa tos como esse, é, com cer te -
za, o do res sar ci men to dos pre ju í zos ca u sa dos às
pes so as en vol vi das, os da nos pes so a is. Quem pe los
mes mos será res pon sá vel, quan do e como?
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Com a pre sen te pro po si ção, pre po si ção, pre -
ten de-se su prir esta la cu na.

A ma ne i ra es co lhi da é a mais ló gi ca e sim ples
pos sí vel, ou seja, a  in clu são no De cre to-Lei nº 73/66
da obri ga to ri e da de do se gu ro para da nos pes so a is a
con su mi dor em es ta be le ci men tos co me ci a is de todo
o País. 

A sis te má ti ca, as sim, fica sen do ex ta men te a
mes ma ado ta da, pela Le gis la ção ci ta da e de ma is es -
pe ci a is so bre o as sun to, no que cou ber, evi tan do-se
pro ble mas ju di ci a is, re sol ven do a ques tão, e pro mo -
ven do ma i or tran qui li da de à fa mi lia bra si le i ra.

A con si de ra ção de Vos sas Exe ce lên ci as.
Sala das ses sões, 11 de no vem bro de 1999.–

Se na dor Luiz Este vão 

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO LEI Nº 73 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Art. 20 Sem pre ju í zo do dis pos to em leis es pe ci -
a is, são obri ga tó ri os os se gu ros de:

a) da nos pes so a is a pas sa ge i ros de ae ro na ves
co mer ci a is;

b) res pon sa bi li da de ci vil dos pro pri e tá ri os de ve -
í cu los au to mo to res de vias ter res tre, flu vi al, la u cus tre
e ma rí ti ma, de ae ro na ves e dos trans por ta do res em
ge ral;

c) res pon sa bi li da de ci vil do con su tru tor de imó -
ve is em zo nas ur ba nas por da nos a pes so as ou co i -
sas;

d) bens da dos em ga ran tia de em prés ti mos ou
fi nan ci a men tos de ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas;

e) ga ran tia do cum pri men to das obri ga ções do
in co po ra dor e cons tru tor de imó ve is;

f) ga ran tia do pa ga men to a car go de mu tuá rio
da cons tru ção ci vil, in clu si ve obri ga ção imo bliá ria;

g) edi fí ci os di vi di dos em uni da des au tô no mas;
h) in cên dio e tran por te de bens per ten ce tes a

pes soa ju rí di ca, si tu a dos no País ou nele trans por ta -
dos;

i) cré di to ru ral;
j) cré di to à ex por ta ção, quan do con ce di do por

ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas.
....................................................................................

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 624, DE 1999

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cons tru ir
a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do To -
can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pro -

mo ver a cons ti tu i ção da Fun da ção Uni ver si da de Fe -
de ral do To can tins.

Art. 2º A Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do To -
can tins, com sede e foro na ci da de de Pal mas e ju ris -
di ção em todo o Esta do do To can tins, tem por ob je ti vo 
a ma nu ten ção e de sen vol vi men to do Ensi no da Pes -
qui sa e da Exten são, nos ter mos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e se re ge rá por seu Esta tu to Cons ti tu ti vo e
Esta tu to Uni ver si tá rio o qual será apro va do por De -
cre to Fe de ral no pra zo de 120 dias após a cons ti tu i -
ção da Fun da ção.

Art. 3º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a in -
cor po rar ao pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do To can tins, todo o acer vo e pa tri mô nio da
Fun da ção Uni ver si da de do To can tins – UNITINS, e
ain da bens mó ve is, imó ve is, ur ba nos ou ru ra is e se -
mo ven tes, por trans fe rên cia de ou tros ór gãos fe de ra -
is, bem como pro ce der as ali e na ções que se jam ne -
ces sá ri as ao de sen vol vi men to e am pli a ção de suas
ati vi da des fins.

Art. 4º Cons ti tui pa tri mô nio da Fun da ção Uni ver -
si da de Fe de ral do To can tins:

I – bens e di re i tos que lhe fo rem con sig na dos
pela União, atra vés de De cre to, no ato de sua cons ti -
tu i ção, ou pos te ri or men te;

II – bens, di re i tos, acer vos e va lo res per ten cen -
tes a ins ti tu i ção in cor po ra da, nos ter mos do art. 3º da
pre sen te lei;

III – ou tros bens mó ve is e imó ve is que, nes ta
con di ção vi e rem a ser do a dos ou trans fe ri dos em seu
nome, por pes so as ou ins ti tu i ções pú bli cas ou pri va -
das.

Pa rá gra fo úni co. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri -
za do a abrir cré di to es pe ci al no Orça men to de 2000,
no va lor de R$10.000,00, des ti na dos à com ple men ta -
ção do pa tri mô nio téc ni co-científico da Fun da ção.

Art. 5º Os re cur sos fi nan ce i ros para ma nu ten -
ção e de sen vol vi men to da Fun da ção Uni ver si da de
Fe de ral do To can tins e de suas ati vi da des pro vi rão:

I – de do ta ções anu al men te con sig na das no
Orça men to da União, em seu fa vor;

II – de ou tras do a ções, au xí li os e sub ven ções
con sig na das, igual men te, pla União, pelo Esta do do
To can tins ou pe los Mu ni cí pi os;

III – por re cur sos por ela mes ma ge ra dos, pro -
ve ni en tes:

a) de ren das, lu cros ou re sul ta dos, a qual quer tí -
tu lo de seu pa tri mô nio;
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b) de ser vi ços pres ta dos, sob a for ma de ta xas,
con tri bu i ções e emo lu men tos de qual quer es pé cie,
obe de ci das as nor mas per ti nen tes;

c) de con vê ni os e con tra tos que acor dar com
Insti tu i ções pú bli cas ou pri va das, a qual quer ní vel;

d) de qua is quer ou tras fon tes, in clu si ve in ter na -
ci o na is.

Art. 6º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal da Fun da ção
Uni ver si da de Fe de ral do To can tins, sua or ga ni za ção
di dá ti co-científica e as nor mas de ges tão ad mi nis tra ti -
va, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al, se rão fi xa das em seu
Esta tu to Cons ti tu ti vo e no Esta tu to Uni ver si tá rio, obe -
de ci da a le gis la ção apli cá vel.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

De cor ri dos onze anos de sua cri a ção, o Esta do
do To can tins per ma ne ce como úni ca Uni da de da Fe -
de ra ção que não dis põe de uma en ti da de fe de ral de
en si no su pe ri or. O pre sen te pro je to visa cor ri gir esta
dis tor ção, pro pi ci an do à jo vem po pu la ção do To can -
tins aces so às mo der nas tec no lo gi as e me to do lo gi as
de en si no.

Atu al men te, boa par te da ju ven tu de to can ti nen -
se, pos su i do ra de es tu dos de 2º grau, emi gra, bus -
can do, em ou tros lu ga res, a for ma ção uni ver si tá ria
que lhe dê en se jo a uma pro fis si o na li za ção su pe ri or.
Ao ins ti tu ir a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do To -
can tins, tal emi gra ção de sa pa re ce rá. Ha ve rá, en tão,
uma res pos ta aos an se i os da que les jo vens, uma vez
que lhes sera as se gu ra da a opor tu ni da de de se tor -
na rem pro fis si o na is al ta men te qua li fi ca dos e de me -
lhor  ser vi rem ao Esta do, à re gião e ao Bra sil. Ha ve rá
uma pre o cu pa ção da uni ver si da de em se vol tar para
os in te res ses das áre as es pe cí fi cas da re gião.

Em con so nân cia com os ob je ti vos es ta be le ci -
dos quan do da re i vin di ca ção da cri a ção do To can tins,
a po pu la ção des te Esta do al me ja, há mu i to, a cri a ção
da sua uni ver si da de, que terá como con se qüên cia
do tar o Esta do de pro fis si o na is qua li fi ca dos e ne ces -
sá ri os a con ti nu i da de de seu de sen vol vi men to.

Cabe ain da des ta car que a for ma de cri a ção
pro pos ta, in cor po ran do o pa tri mô nio da Uni tins, pro -
por ci o na rá sig ni fi ca ti va eco no mia de re cur sos fe de ra -
is, vi a bi li zan do uma ins ta la ção gra du al e de acor do
com a dis po ni bi li da de de me i os do Go ver no.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999.  – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Se na dor.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti -
dos às Co mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. Pri -
me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº P-190/99-CMPOPF

Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para co mu ni car que

a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção, com base no pa rá gra fo úni co do ar ti go 26
da Re so lu ção nº 02/95-CN, de li be rou, por ma i o ria ab so -
lu ta, a se guin te al te ra ção do Cro no gra ma dos Cré di tos
Adi ci o na is de nºs 41 a 85/99-CN, ten do em vis ta que a
dis tri bu i ção dos avul sos ocor reu no dia 10-11-99.

CRONOGRAMA

Le i tu ra em Ses são do Se na do Fe de ral.  3-11
Dis tri bu i ção de Avul sos. em 10-11
Apre sen ta ção de Emen das na
Co mis são  de 11-11 a 18-11
Pu bli ca ção das Emen das.  até 23-11
Pa re cer do Re la tor. até 25-11
Dis cus são e Vo ta ção do
Pa re cer e das Emen das.  30-11 a 3-12
Enca mi nha men to do Pa re cer da 
Co mis são à Mesa do CN até 3-12

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exe lên cia
pro tes tos ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. –
Se na dor Gil ber to Mes tri nho – Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr.
Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú -
ni or.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 1772-L-PFL/99

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Zezé

Per rel la para in te grar, como mem bro ti tu lar e pre si -
den te, a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer à
Me di da Pro vi só ria nº 1.926, de 22 de ou tu bro de
1999, que “al te ra dis po si ti vos da Lei nº 9.615, de 24
de mar ço de 1998, ins ti tui a Taxa de Au to ri za ção do
Bin go, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção ao
De pu ta do Rob son Tuma.
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Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do PFL.

OFÍCIO Nº 1783-L-PFL/99

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 1999

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Arol do

Ce draz, para in te grar, como mem bro su plen te, a Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Ge -
ral do.

Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli ve i ra,
Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 696, de 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, V do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je -
to de Re so lu ção nº 114/99, adi vin do da apro va ção da
Men sa gem nº 138, de 1999, que pro põe ao Se na do
Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a até
U$$55,000,000.00, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal para Re -
cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, des ti na da ao
Fi nan ci a men to Par ci al do Pro je to de Ma ne jo e Con -
ser va ção do Solo – Mi cro ba ci as.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Pe dro Piva – Luiz Este vão – José Alen car – Ro me ro
Jucá – Gil ber to Mes tri nho – Lú cio Alcân ta ra – Ney Su -
as su na – Bel lo Par ga – José Edu ar do Du tra – Fre i tas
Neto – Agne lo Alves – Ante ro Paes de Bar ros – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma.

REQUERIMENTO Nº 697, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos  dos ar ti gos 336, II, com bi na do com

o 338, v, do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je -
to de Re so lu ção nº 115/99, ad vin do da apro va ção da
Men sa gem nº 154, de 1999, que pro põe ao Se na do
Fe de ral seja au to ri za da a con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to ex ter no, no va lor equi va len te a até
US$45,000,000.00, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Esta do de São Pa u lo e o
Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol -
vi men to – BIRD, des ti na da ao fi nan ci am ne to par ci al 

do pro je to in te gra do de trans por te ur ba no de São Pa -
u lo – li ga ção Bar ra Fun da/Ro o se vest.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Pe dro Piva – Luiz Este vão – José Alen car – Ro me ro
Jucá – Gil ber to Mes tri nho – Lú cio Alcân ta ra – Ney Su -
as su na – Bel lo Par ga – José Edu ar do Du tra – Fre i tas
Ne teo – Agne lo Alves – Ante ro Paes de Bar ros – Ro -
ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Os re que ri men tos de ur gên cia que aca bam
de ser li dos se rão vo ta dos após a Ordem do Dia, nos
ter mos do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 1-A, DE 1995
(SUBSTITUTIVO DA CÂMARA)

(Inclu í da em Ordem do Dia, nos ter mos do 
Re que ri men to nº 682, de 1999 – art. 281)

Qu ar to dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 1-A, de 1995 (Subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra nº 472-B/97, na que la Casa), que al te ra
os arts. 48, 57, 61, 62, 64, e 84 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Re -
gu la men ta a ado ção de Me di das Pro vi só ri -
as), ten do

Pa re cer sob nº 878, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá -
vel, nos ter mos da Emen da nº 1-CCJ (Subs -
ti tu ti vo), que ofe re ce, com abs ten ção do Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí -
ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus -

são terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be -
ra ti va de quar ta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:
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SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 1995

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 18, de 1995 (nº 2.090/91, na
Casa de ori gem), que re gu la men ta o exer cí -
cio pro fis si o nal do his to tec no lo gis ta e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
- 482, de 1997, da Co mis são Di re to ra,

Re la tor: Se na dor Joel de Hol lan da, ofe re -
cen do a re da ção do ven ci do; e

- 195, de 1998, da Co mis são de
Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs
1 e 2-Plen), Re la tor: Se na dor Wal deck
Orne las, fa vo rá vel, apre sen tan do Su be -
men da à Emen da nº 1. Secre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Na bor Ju ni or.

A dis cus são da ma té ria foi en cer ra da em ses são 
de li be ra ti va do dia 27 de no vem bro de 1997, daí por
que pas sa-se ago ra à vo ta ção.

Sobre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 
1º  Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 698, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 312, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro des ta que, para vo ta ção em se pa ra do
do art. 10 do Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 18, de 1995 (nº 2.090/91, na Casa de ori -
gem), que re gu la men ta o exer cí cio pro fis si o nal do His to -
tec no lo gis ta e dá ou tras pro vi dên ci as, para ade quar aos
dis po si ti vos da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o re que ri men to, o dis po si ti vo des -
ta ca do será apre ci a do opor tu na men te.

Em vo ta ção o subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 18, de 1995, sem pre ju í zo das
emen das, da su be men da e do des ta que.

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

Apro va do.
Vo ta ção do art. 10 do subs ti tu ti vo ao pro je to,

que foi des ta ca do para ade qua ção ao art. 9 da Lei
Com ple men tar nº 95, de 1998.

Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta do.

O art. 10 será su pri mi do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, de Ple ná rio, de pa -

re cer fa vo rá vel, res sal va da a su be men da.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Em vo ta ção a Su be men da à emen da nº 1, de

Ple ná rio.
A Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Em vo ta ção a Emen da nº 2, de Ple ná rio, de pa -

re cer fa vo rá vel.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CâMARA Nº 18, DE

1995 Nº 2.090, DE 1991, NA CASA DE ORIGEM)

Re gu la as pro fis sões de Téc ni co de
La bo ra tó rio, Au xi li ar de La bo ra tó rio e de
Téc ni co em He mo te ra pia, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São con si de ra dos ha bi li ta dos para o

exer cí cio da pro fis são de Téc ni co de La bo ra tó rio:
I – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são de

cur so d– for ma ção de Téc ni co em Pa to lo gia Clí ni ca,
de vi da men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te;

II – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são de 
cur so de for ma ção de Téc ni co em His to lo gia, de vi da -
men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te;

III – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são
de cur so de for ma ção de Téc ni co em Ci to lo gia, de vi -
da men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te;

IV – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são
de cur so de for ma ção de Téc ni co em He ma to lo gia,
de vi da men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te.

Art. 2º São atri bu i ções do Téc ni co de La bo ra tó -
rio, se gun do a res pec ti va ha bi li ta ção pro fis si o nal:

I – Téc ni co em Pa to lo gia Clí ni ca:
a) pro ce der à co lhe i ta de ma te ri al des ti na do a

exa me no la bo ra tó rio;
b) re a li zar exa mes so ro ló gi cos, bac te ri os có pi -

cos bac te ri o ló gi cos, he ma to ló gi cos, bi o quí mi cos, de
ex cre tas e ou tros;

c) efe tu ar o pre pa ro e ar ma ze na men to dos co -
ran tes e re a gen tes uti li za dos nas ro ti nas de exa mes;
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d) man ter o ar qui vo e a do cu men ta ção re la ti vas
aos re sul ta dos dos exa mes; e

e) co or de nar e su per vi si o nar as ati vi da des dos
Au xi li a res de La bo ra tó rio, no âm bi to de sua com pe -
tên cia;

II – Téc ni co em His to lo gia:
a) pro ce der às ro ti nas des ti na das a fi xar, in clu ir,

cor tar, co rar e mon tar pre pa ra dos his to ló gi cos;
b) efe tu ar a pre pa ra ção e lâ mi nas co ra das a

par tir de es fre ga ços de se cre ções e lí qui dos;
c) efetu ar o pre pa ro e ar ma ze na men to dos co -

ran tes e re a gen tes uti li za dos nas ro ti nas la bo ra to ri a is;
d) uti li zar co ran tes e téc ni cas de co lo ra ção es -

pe ci al, his to quí mi ca, imu no pa to lo gia, ul tra-estrutura e 
ou tras no pre pa ro de lâ mi nas, se gun do a so li ci ta ção e 
su per vi são do mé di co aná to mo-patologista;

e) man ter o ar qui vo e a do cu men ta ção re la ti va
aos la u dos dos exa mes; e

f) co or de nar e su per vi si o nar as ati vi da des dos
Au xi li a res de La bo ra tó rio, no âm bi to de sua com pe -
tên cia;

III – Téc ni co em Ci to lo gia:
a) pro ce der às ro ti nas des ti na das a fi xar, co rar e

mon tar os pre pa ros ci to ló gi cos;
b) re a li zar a ci to es cru ti na ção a com pre en di da

como o pro ces so de iden ti fi ca ção dos ele men tos ce -
di dos, a flo ra nor mal e pa to ló gi ca, os com po nen tes in -
fla ma tó ri os, pré-neoplásicos e ne o plá si cos pre sen tes 
no es fre ga ço pro ve ni en te de ma te ri al gi ne co ló gi co,
en ca mi nhan do seu re sul ta do ao mé di co aná to -
mo-patologista para di ag nós ti co fi nal;

c) efe tu ar o pre pa ro e ar ma ze na men to dos co -
ran tes e re a gen tes uti li za dos nas ro ti nas la bo ra to ri a is;

d) exe cu tar téc ni cas de co lo ra ção es pe ci al e ou -
tras, se gun do a so li ci ta ção e su per vi são do mé di co
aná to mo-patologista;

e) man ter o ar qui vo e a do cu men ta ção re la ti va
aos la u dos dos exa mes; e

f) co or de nar e su per vi si o nar as ati vi da des dos
Au xi li a res de La bo ra tó rio, no âm bi to de sua com pe -
tên cia;

IV – Téc ni co em Her ma to lo gia:
a) pro ce der à co le ta, re gis tro e iden ti fi ca ção de

san gue para fins de pro va e exa mes;
b) efe tu ar exa mes de ro ti na e es pe ci a li za dos em 

La bo ra tó ri os de co a gu la ção e he mos ta sia, de ci to lo -
gia e ci to quí mi ca, de bi o quí mi ca mo le cu lar, de imu no -
lo gia, de imu no-hematologia de so ro lo gia, de ra di o lo -
gia, bi o quí mi ca e ou tros; e

c) pre pa rar os re a gen tes pa dro ni za dos para a
ro ti na dos exa mes la bo ra to ri a is.

Art. 3º O Au xi li ar de La bo ra tó rio é o pro fis si o nal
res pon sá vel pela ma nu ten ção da or dem e da lim pe za 
das ban ca das e dos equi pa men tos, bem como da
exe cu ção de ati vi da des de ca rá ter ge ral e de ba i xo ní -
vel de com ple xi da de para o fun ci o na men to do la bo ra -
tó rio.

Art. 4º São con si de ra dos ha bi li ta dos para o
exer cí cio da pro fis são de Téc ni co em He mo te ra pia os 
por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são, de vi da men te
re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te, de cur so de for -
ma ção de Téc ni co em He mo te ra pia.

Art. 5º São atri bu i ções do Téc ni co em He mo te -
ra pia:

a) par ti ci par do re cru ta men to e tri a gem de can -
di da tos a do a do res;

b) pro ce der à co le ta, re gis tro e iden ti fi ca ção de
san gue dos do a do res;

c) re a li zar o pro ces sa men to, ar ma ze na men to, a 
ex pe di ção, os exa mes e o con tro le de qua li da de do
san gue co lhi do; e

d) apli car e acom pa nhar a trans fu são do san gue 
e com po nen tes sob su per vi são mé di ca.

Art. 6º Os cur rí cu los, com os nú cle os co muns e
o mí ni mo a ser exi gi do para as ha bi li ta ções pro fis si o -
na is fe de ra is re fe ri das nos arts. 1º e 4º, se rão fi xa dos
pelo ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os cer ti fi ca dos de cur sos con -
gê ne res ex pe di dos por ins ti tu i ções es tran ge i ras, le -
gal men te re co nhe ci dos nos pa í ses de ori gem, se rão
re va li da dos na for ma da lei, aten den do-se à equi va -
lên cia do cur rí cu lo e da car ga ho rá ria.

Art. 7º Aque les que, até a data de pu bli ca ção
des ta Lei, con tém com o efe ti vo exer cí cio da ati vi da de 
em hos pi ta is, clí ni cas, la bo ra tó ri os ou em ou tros es ta -
be le ci men tos de vi da men te re gis tra dos e li cen ci a dos,
por um pe río do igual ou su pe ri or a três anos, se rão
con si de ra dos ha bi li ta dos para o exer cí cio da pro fis -
são de Téc ni co de La bo ra tó rio e Téc ni co em He mo te -
ra pia, se gun do os ter mos dos arts. 1º e 4º, res pec ti va -
men te.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 10. .................................................

É o se guin te o ar ti go re fe ren te:

....................................................................................
“Art. 10. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá -

rio”.

São as se guin tes as emen das e a su -
be men da apro va das:
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EMENDA Nº 1-PLEN

Su pri ma-se o art. 3º do Subs ti tu ti vo do Se na do
Fe de ral ao PLC 18, de 1995.

EMENDA Nº 2-PLEN

Dê-se ao art. 7º do Subs ti tu ti vo do Se na do Fe -
de ral ao PLC 18, de 1995, a se guin te re da ção:

Art. 7º. Aque les que, até a data de pu -
bli ca ção da pre sen te lei, con tem com o efe -
ti vo exer cí cio da ati vi da de em hos pi ta is, clí -
ni cas, la bo ra tó ri os ou em ou tros es ta be le ci -
men tos de vi da men te re gis tra dos e li cen ci a -
dos, con for me com pro va do por ano ta ção na 
Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al,
por um pe río do igual ou su pe ri or a 3 (três)
anos, se rão con si de ra dos ha bi li ta dos para o
exer cí cio da pro fis são de Téc ni co de La bo ra -
tó rio e Téc ni co em He mo te ra pia, se gun do os
ter mos dos arts. 1º e 4º, res pec ti va men te.

SUBEMENDA Á EMENDA Nº 1-PLEN

“Re gu la as pro fis sões de Téc ni co de La bo ra tó -
rio, e de Téc ni co em He mo te ra pia, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 7, de 1999 (nº
3.651/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, que ins ti tui o
Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs:
- 464 e 892, de 1999, da Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta, com vo -
tos con trá ri os dos Se na do res José Edu ar do
Du tra e Antô nio Car los Va la da res; 2º pro -
nun ci a men to (so bre a Emen da nº 2-Plen):
con trá rio, com voto fa vo rá vel, em se pa ra do,
do Se na dor José Edu ar do Du tra; e

- 465 e 893, de 1999, da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, Re -
la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 1º pro nun ci a -
men to (so bre o Pro je to): fa vo rá vel ao Pro je -
to e à Emen da nº 1-CCJ; 2º pro nun ci a men to 
(so bre a Emen da nº 2-Plen): con trá rio, com
vo tos fa vo rá ve is dos Se na do res Tião Vi a na

e Ro ber to Sa tur ni no e, em se pa ra do, do Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen das.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Para en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Se -
na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, esse pro je to pas sou pe las Co mis sões, vol tou à
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça mais de uma vez e,
no fim, saiu de acor do com o que aqui está es ta be le ci -
do: apro va ção do pro je to, com re je i ção das emen das
pro pos tas. A emen da não dis cor da do pro je to em si, ela
ape nas quer o apro ve i ta men to de mi li ta res da ati va para 
pres tar ser vi ço à Abin. E o que foi es ta be le ci do — in clu -
si ve ex pli quei ao Se na dor Tião Vi a na esse as pec to — é
que nós que re mos a re no va ção dos qua dros da Abin.
Esse é o de se jo do Go ver no, para que ele pos sa re a li -
zar con cur so, e os car gos em co mis são pos sam ser
pre en chi dos por aque les que re al men te ve nham a tra -
zer um novo per fil à Agên cia Bra si le i ra de Infor ma ções.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ja der Bar ba lho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para en -
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pe di mos a pa la vra para en -
ca mi nhar a vo ta ção para ma ni fes tar, em nome da Ban ca -
da do PMDB, nos sa so li da ri e da de, com uma res sal va: a
im pren sa na ci o nal está a di vul gar, Sr. Pre si den te, dois epi -
só di os, e nos pa re ce fun da men tal que, nes te mo men to
em que vo ta mos, no Se na do, a cri a ção da Agên cia Bra si -
le i ra de Infor ma ções, de vam ser res sal ta dos:

O pri me i ro é o epi só dio do Ri o cen tro. Cri ou-se o
SNI no Bra sil e, pas sa dos to dos es ses anos, a im pren -
sa na ci o nal con se gue re ve lar os po rões da que le ór gão.
Para que ser viu o SNI no Bra sil? Ser viu, in clu si ve, para
pro mo ver um epi só dio que po de ria ter sido mu i to mais
trá gi co do que foi, pois po de ria ter le va do à mor te de de -
ze nas de pes so as. Há pou cos dias, a re vis ta Veja di vul -
ga va a en tre vis ta de um co ro nel do Exér ci to que par ti ci -
pou do fa mo so DOI-Codi, em que re ve la va o que acon -
te cia nos po rões da di ta du ra em ma té ria de vi o lên cia.

Qu e ro, nes te mo men to, Sr. Pre si den te, res sal -
tar para os que tra ba lham e os que vão tra ba lhar nes -
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sa Agên cia, que a his tó ria é im pla cá vel. Se gu ra men -
te, o Ge ne ral New ton Cruz, que era um dos ho mens
for tes da que la épo ca, ja ma is po de ria ima gi nar que,
quan do o País re tor nas se à de mo cra cia, fos se pos sí -
vel que a so ci e da de bra si le i ra to mas se co nhe ci men to 
de tudo o que se pas sa va, em ma té ria de vi o lên cia,
con tra a de mo cra cia, con tra a li ber da de.

Um ou tro epi só dio, o do mo men to: os jor na is di -
vul gam que a Po lí cia Fe de ral ten de ria a con clu ir que
as gra va ções do BNDES fo ram fe i tas por “ara pon gas” 
des sa Abin. Então ima gi ne, Sr. Pre si den te, o Go ver no 
pa gan do “ara pon gas” para efe tu ar gra va ções que en -
vol vem au to ri da des do mais alto es ca lão, até mes mo
o Pre si den te da Re pú bli ca, que teve con ver sas gra -
va das du ran te o epi só dio. Até mes mo o Pre si den te
da Re pú bli ca! Ale ga-se e es pe cu la-se que nes sa
ques tão hou ve in te res se em pre sa ri al: os “ara pon gas” 
gra va ram e de po is ven de ram o ma te ri al a pes so as
que par ti ci pa vam da li ci ta ção. 

No mo men to em que ma ni fes to mi nha so li da ri e -
da de como Lí der do PMDB, faço este re gis tro: a so ci -
e da de bra si le i ra não pode ad mi tir, de for ma al gu ma,
que, me di an te essa agên cia em tese cri a da com o ob -
je ti vo de as ses so rar o Go ver no, for ne cen do-lhe in for -
ma ções úte is para pro te ção da so ci e da de, se pos sam 
re pe tir os epi só di os do pas sa do e até os do pre sen te.
Lem brem-se de que o “gram po” en vol veu o
ex-Ministro Luiz Car los Men don ça de Bar ros, o Pre si -
den te do BNDES, di re to res do Ban co do Bra sil e o
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca. Isso de mons tra que,
ape sar de nos en con trar mos em ple no re gi me de mo -
crá ti co, ain da exis te a cul tu ra, Sr. Pre si den te, ori un da do 
re gi me au to ri tá rio, de pre si dir a ati vi da de de pes so as
que não res pe i tam o dis po si ti vo cons ti tu ci o nal re la ti vo à
pri va ci da de a que têm di re i to os ci da dãos. Abu sam. E
esse é um epi só dio re cen te, um epi só dio atu al. E vem o
Ge ne ral Alber to Car do so in for mar que isso foi en con tra -
do de ba i xo de um vi a du to. A so ci e da de bra si le i ra não
ace i ta isso! A so ci e da de bra si le i ra não ad mi te isso!

Nes ta hora em que va mos vo tar, faço este re gis -
tro para aler tar aque les que acre di ta vam que não vi ri -
am à tona os epi só di os dos po rões do Ri o cen tro, dos
po rões da di ta du ra e do SNI. Hoje es sas re ve la ções
es tão aí. Que isso sir va de exem plo para o pes so al da 
Abin e para as For ças Arma das bra si le i ras, que não
de vem, de for ma al gu ma, ad mi tir epi só di os como, por 
exem plo, o do Pa ra sar. E faço aqui uma ho me na gem
àque le ofi ci al da Ae ro náu ti ca que foi ca paz, em bo ra
sa cri fi can do sua car re i ra, de re a gir às or dens de um
ofi ci al su pe ri or, que lhe de ter mi nou que ex plo dis se
ga so du tos, apa nhas se opo si ci o nis tas e os jo gas se no 
oce a no, vi o lên ci as de toda or dem de que hoje a so ci -

e da de bra si le i ra toma co nhe ci men to. Por tan to, fi -
quem sa ben do aque les que o re ce be rão que esse
ins tru men to é para ser vir ao País, à so ci e da de, e não
a in te res ses me no res e mes qui nhos.

Sr. Pre si den te, re gis tro o epi só dio do pas sa do e o
de ago ra, em ple na de mo cra cia, em ple na vi gên cia do
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal me di an te o qual se pro te ge e
se ga ran te a li ber da de in di vi du al, para que o Go ver no e
as au to ri da des res pon sá ve is, mais do que nun ca, sa i -
bam que o Con gres so Na ci o nal está apro van do essa
agên cia para ser vir ao País, e não a in te res ses me no -
res, a in te res ses es cu sos e con tra a de mo cra cia.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para en ca -

mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o
pro je to que vo ta re mos em se gui da é de ini ci a ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca e já foi apro va do pela Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Com a cri a ção da Agên cia Bra si le i ra de Inte li -
gên cia, cria-se um ins tru men to com a fi na li da de de
for ne cer sub sí di os ao Pre si den te da Re pú bli ca nos
as sun tos de in te res se na ci o nal. O pro je to de lei, no §
1º de seu art. 1º, es ta be le ce como fun da men tos do Sis -
te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia “a pre ser va ção da so be -
ra nia na ci o nal, a de fe sa do Esta do De mo crá ti co de Di -
re i to e a dig ni da de da pes soa hu ma na, de ven do ain da
cum prir e pre ser var os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is e
de ma is dispo si ti vos da Cons ti tu i ção Fe de ral”.

Sr. Pre si den te, sa be mos que no mun do in te i ro
exis tem agên ci as de igual na tu re za, que vi sam a sub -
si di ar o Go ver no em suas de ci sões fun da men ta is, na -
qui lo que diz res pe i to ao in te res se le gí ti mo da so ci e -
da de e à se gu ran ça do Esta do.

O emi nen te Lí der do PMDB aler ta-nos con tra
pos sí ve is abu sos de tais agên ci as. Adver te-nos ain da 
para a pos si bi li da de de abu sos ali co me ti dos sem o
co nhe ci men to dos po lí ti cos ou das ins ti tu i ções de mo -
crá ti cas na ci o na is. Qu an do ma ni fes ta essa pre o cu -
pa ção, o Se na dor Ja der Bar ba lho está na tu ral men te
an co ra do em exem plos do pas sa do, que re al men te
pre o cu pam a to dos os bra si le i ros.

No en tan to, Sr. Pre si den te, no que diz res pe i to a 
esta lei que es ta mos vo tan do, cu i dou o Re la tor, Se na -
dor Ro meu Tuma, de cor ri gir essa pos si bi li da de – e
aqui cha mo a aten ção do Se na dor Ja der Bar ba lho -,
apre sen tan do a Emen da nº 1, aco lhi da pela Co mis -
são de Cons titui ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que diz: “in te -
gra rão o ór gão de con tro le ex ter no da ati vi da de de in te -
li gên cia os lí de res da Ma i o ria e da Mi no ria na Câ ma ra
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dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, as sim como os
Pre si den tes das Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na -
do Fe de ral.” Isso quer di zer que essa agên cia será sub -
me ti da per ma nen te men te ao con tro le des ta Co mis -
são, da qual par ti ci pa rão os lí de res da Ma i o ria e da
Mi no ria, tan to da Câ ma ra quan to do Se na do, além
dos pre si den tes das Co mis sões de Re la ções Exte ri o -
res das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Por con se guin te, fi cam ven ci das tais pre o cu pa -
ções, que são le gí ti mas e que as de ve ría mos ter re al -
men te. Em boa hora o Se na dor Ro meu Tuma, ad ver ti do
do fato, cu i dou de re sol ver esse pro ble ma fun da men tal.

Assim, Sr. Pre si den te, con si de ran do que de fato 
a Abin é uma agên cia de in te res se da na ção bra si le i -
ra, nós, do PFL, re co men da mos o voto fa vo rá vel à
sua apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Blo co da Opo si ção
par ti ci pou des se de ba te em vá ri as Co mis sões por
onde a pro pos ta tra mi tou. Além de al gu mas pre o cu -
pa ções, mu i to bem ex pos tas pelo Se na dor Ja der Bar -
ba lho, em re la ção a fa tos la men tá ve is da pró pria His -
tó ria do País, em mo men to al gum o Blo co da Opo si -
ção con tes ta a ne ces si da de de o Che fe de Esta do, o
Che fe de Go ver no num sis te ma pre si den ci a lis ta dis -
por de um sis te ma de in for ma ções fun da do na pre ser -
va ção da so be ra nia na ci o nal, na de fe sa do Esta do
De mo crá ti co de Di re i to e na dig ni da de da pes soa hu -
ma na, evi den te men te ori en ta do pelo im pé rio da lei,
pela or dem ju rí di ca vi gen te.

No en tan to, exa ta men te por ca ber ao Con gres -
so Na ci o nal fis ca li zar e con tro lar os atos do Po der
Exe cu ti vo, cla ra men te de fi ni dos pela Cons ti tu i ção
Fe de ral, e até para que a au to cra cia não se so bre po -
nha aos prin cí pi os re tro ci ta dos, a Opo si ção em pe -
nhou-se em mo di fi car o art. 6º da pro pos ta. Exa ta men te 
por isso foi ace i ta, in clu si ve no re la tó rio, a par ti ci pa ção
dos Lí de res da Ma i o ria e da Mi no ria da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e do Se na do Fe de ral, as sim como os Pre si -
den tes das Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Fe de ral para que os mes mos pos sam ter as sen to no ór -
gão de con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia. 

Evi den te men te, há ou tros pro ble mas. Infe liz -
men te, um em es pe ci al per ma ne ce no pro je to de lei, e 
é por isso que so li ci ta mos que a emen da apre sen ta da 
pelo Blo co de Opo si ção nas Co mis sões, e para a qual 

re que re mos des ta que para vo ta ção em se pa ra do,
seja aco lhi da por esta Casa.

To dos sa be mos – e o pro nun ci a men to do Se na -
dor Ja der Bar ba lho as sim o de mons trou – que, atu al -
men te, al gu mas ati vi da des de in te li gên cia vêm sen do 
de sen vol vi das por agen tes sem ma i o res vín cu los de
hi e rar quia e dis ci pli na, como deve acon te cer com os
ser vi do res pú bli cos. Mu i tos, como vá ri os ca sos que
co nhe ce mos, são ara pon gas a ser vi ço não do res pe i -
to à or dem ju rí di ca vi gen te mas, em mu i tos mo men -
tos, par ti ci pan do da es tru tu ra de ser vi ços de in te li -
gên cia e de po is ven den do es ses mes mos ser vi ços
que fo ram pa tro ci na dos por essa es tru tu ra.

É por isso que ape la mos ao Ple ná rio que seja
aco lhi da a emen da da Opo si ção, para que dois ter ços 
dos car gos co mis si o na dos da Abin se jam pre en chi -
dos por ser vi do res pú bli cos ci vis ou mi li ta res em ser -
vi ço ati vo. Essa pro pos ta tem am pa ro cons ti tu ci o nal e 
fa vo re ce a ob ser vân cia dos prin cí pi os de hi e rar quia e
dis ci pli na ad mi nis tra ti va, o que não se ve ri fi cou nos
tris tes epi só di os dos gram pe a men tos.

Se exis te o dis cur so cons tan te e re cor ren te de
que deve ha ver mu dan ça e re no va ção nos qua dros,
que se jam fe i tas efe ti va men te por meio de pro fis si o -
na li za ção, de con cur so pú bli co ou de me di da que de -
ter mi ne que os car gos co mis si o na dos não se jam ocu -
pa dos por ara pon gas. Pes so as que vêm de fora ocu -
pam os car gos co mis si o na dos, usam a es tru tu ra do
Ser vi ço de Inte li gên cia, de po is saem e po dem usar a
es tru tu ra, o aco lhi men to de to das as ati vi da des re a li -
za das pelo Ser vi ço de Inte li gên cia. Par ti ci pam de
toda es tru tu ra do Ser vi ço de Inte li gên cia e po dem es -
tar ven den do es ses ser vi ços para ser vir a ou tros in te -
res ses que não os da de fe sa des ta Na ção.

Por tan to, so li ci ta mos que no mí ni mo dois ter ços
dos car gos co mis si o na dos da Abin se jam efe ti va men -
te ocu pa dos por meio de con cur so pú bli co ou por pró -
pri os ser vi do res pú bli cos ci vis e mi li ta res para que
pos sa mos co i bir e com ba ter a ara pon ga gem de pes -
so as que se apro ve i tam da es tru tu ra do Ser vi ço de
Inte li gên cia e, mu i tas ve zes, com isso, sir vam a ou -
tros in te res ses que não os da de fe sa des ta Na ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Ro ber to Arru da.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os ora do res
que me an te ce de ram já fa la ram do prin ci pal mé ri to
des sa ma té ria que es ta mos vo tan do hoje. Ao se cri ar
a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia, me di an te uma lei
dis cu ti da am pla men te no Con gres so Na ci o nal, fica
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cla ro que está o Go ver no Fe de ral cum prin do uma de -
ter mi na ção da cons ciên cia pú bli ca bra si le i ra na for -
ma ta ção ins ti tu ci o nal do nos so sis te ma de mo crá ti co.

Re to ma da a de mo cra cia no Bra sil, es ta mos, há
15 anos, ins ti tu ci o nal men te tra ba lhan do para que o
nos so ar ca bou ço le gal cor res pon da à prá ti ca de mo -
crá ti ca exi gi da e res pe i ta da pela so ci e da de.

O que há nes te pro je to, Sr. Pre si den te, é, de um
lado, a ne ces si da de de o apa re lho do Esta do ter e
bus car in for ma ções da for ma pró pria e tra tá-las ade -
qua da men te, sem pre na de fe sa do in te res se pú bli co
e da so ci e da de, nun ca em de fe sa do in te res se dos
de ten to res de po der, que são tran si tó ri os. O que há,
por ou tro lado, é que a cri a ção des te ór gão ins ti tu ci o -
nal se dá tam bém pelo ca mi nho de mo crá ti co, por
meio de am pla dis cus são no Con gres so Na ci o nal.

Na ver da de, não faço um en ca mi nha men to. É
cla ro que, como Lí der do Go ver no, en ca mi nho o voto
e peço, in clu si ve, o voto pela apro va ção da ma té ria.
Faço mais do que isso, um re gis tro de que com a vo -
ta ção des sa ma té ria con clu em o Con gres so Na ci o -
nal, o Go ver no e o País uma das cons tru ções mais
im por tan tes do ar ca bou ço da vida de mo crá ti ca, que é 
fa zer com que o Esta do te nha seu apa re lho de in te li -
gên cia, mo der no, trans pa ren te, de mo crá ti co e – re pe -
tin do aqui as pa la vras do Lí der do PMDB, Se na dor
Ja der Bar ba lho – sem pre a ser vi ço da so ci e da de, a
ser vi ço do in te res se des ta Na ção, sem pre em tor no
do in te res se pú bli co, nun ca no in te res se da que les
que exer cem tem po ra ri a men te, como é do re gi me de -
mo crá ti co, o po der.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de tudo, pa -
ra be ni zo o Se na dor Ja der Bar ba lho por seu pro nun ci -
a men to em re la ção ao tema, que dis pen sa ou tros co -
men tá ri os. Por isso, se rei mu i to bre ve.

Qu e ro fir mar a po si ção do meu Par ti do, o PPS,
fa vo rá vel ao pro je to e à al te ra ção que está sen do pro -
pos ta pela Ban ca da do PT. Não te mos dú vi das de que 
esse é um se tor que fun ci o na mal no Go ver no 

Se não bas tas se tudo que foi dito, a im pres são
que a po pu la ção tem des se epi só dio do BNDES é de
uma ver da de i ra tra pa lha da no âm bi to do Go ver no
nes sa ma té ria que con si de ro fun da men tal nas de mo -
cra ci as mo der nas: a in for ma ção. 

Por isso, em um pro je to como esse, que ins ti tui
um sis te ma bra si le i ro de in te li gên cia, que cria uma
agên cia de in te li gên cia, de po si ta mos a es pe ran ça de

que esse se tor seja or ga ni za do nes te País para in for -
mar bem ao Go ver no e para ter uma vi são cla ra de
que está a ser vi ço não de um Go ver no pas sa ge i ro ou
de um in te res se pon tu al, em pre sa ri al, como trans pa -
re ceu na que le caso do BNDES, mas uma ins ti tu i ção
pú bli ca que de ve rá exis tir, a par tir da apro va ção, para
de fen der o ci da dão, o con tri bu in te, aque le que paga o 
im pos to e sus ten ta as ins ti tu i ções pú bli cas. 

Para mim, está mu i to cla ro: essa é uma área
que não fun ci o na no Go ver no, uma área em que não
ocor reu uma tran si ção da di ta du ra mi li tar, do re gi me
au to ri tá rio, para a vida de mo crá ti ca que cons tru í mos
no País. Espe ro que a pon te de tran si ção seja esse
pro je to que está sen do apre ci a do aqui, e que os
agen tes que já tra ba lham nes se se tor e os ou tros que
ve nham a tra ba lhar, uma vez apro va dos em con cur so 
pú bli co, te nham claro as suas mis sões. Qu an do ini ci a -
mos um pla ne ja men to es tra té gi co, o que pri me i ro de fi -
ni mos na ins ti tu i ção é a sua mis são. Então, que essa
agên cia te nha cla ro a sua mis são, que não é chan ta ge -
ar, não é fa zer es pi o na gem in dus tri al, não é for ne cer in -
for ma ções a gru pos em pre sa ri a is, se jam na ci o na is ou
es tran ge i ros. Sua mis são é bem in for mar o Go ver no,
como dis se a Se na do ra He lo i sa He le na, para que ele
pos sa to mar de ci sões a fa vor do povo, do ci da dão, do
con tri bu in te; sua mis são é de fen der o ci da dão, de fen -
der o povo. Não há como go ver nar bem sem boas in for -
ma ções, só li das e con sis ten tes, to dos sa be mos dis so.

Por isso, o PPS ma ni fes ta a sua po si ção fa vo rá vel,
mas se re ser va a po si ção de acom pa nhar o voto do PT
em re la ção à emen da apre sen ta da, es pe ran do que este
pro je to seja uma ver da de i ra pon te de tran si ção do pe río -
do au to ri tá rio, de tris te me mó ria, para um re gi me de mo -
crá ti co, pelo qual es ta mos lu tan do du ra men te, para
cons tru ir não só no as pec to po lí ti co-institucional mas,
prin ci pal men te, na pos si bi li da de do aces so de to dos aos
di re i tos, be ne fí ci os e bens pro du zi dos pela so ci e da de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SE)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)

– Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT – SP.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Se na do ra He -
lo i sa He le na já en ca mi nhou a po si ção do PT quan to a
este pro je to; mas gos ta ria de res sal tar al guns pon tos a
mais em re la ção à emen da que apre sen ta mos.

A Se na do ra Ma ri na Sil va apre sen tou emen da es ta -
be le cen do que pe los me nos dois ter ços dos car gos em
co mis são de que tra ta esta Lei de ve rão ser pre en chi dos
por ser vi do res es tá ve is ou mi li ta res da ati va.
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O Se na dor Ro meu Tuma, Re la tor da ma té ria na
Co mis são, apre sen tou pa re cer con trá rio, ale gan do que:

“Nes sa hi pó te se, deve o ad mi nis tra dor
con tar com um cer to es pa ço de li ber da de e
agi li da de que lhe per mi ta to mar de ci sões
com o má xi mo de ra pi dez e efi ciên cia. Nes -
se con tex to, a con fi an ça deve ser a ma i or
pos sí vel”.

Con cor da mos com esse pa rá gra fo, e a nos sa
emen da per mi te ao ad mi nis tra dor con tar com esse
“cer to es pa ço de li ber da de e agi li da de”. O pro ble ma é 
que o pro je to, como está, não ga ran te ao ad mi nis tra -
dor um “cer to es pa ço de li ber da de e agi li da de”, mas
um to tal es pa ço de li ber da de e agi li da de para fa zer
no me a ções.

Con ti nua o Re la tor:

“A fi xa ção de tal nú me ro mí ni mo ini bi -
ria o ad mi nis tra dor (...) além do con cur so de 
ser vi do res ati vos e ina ti vos, que é uma ver -
da de i ra tra di ção nes ses ser vi ços”.

Re al men te, essa prá ti ca é uma ver da de i ra tra di -
ção nes ses ser vi ços, e que re mos lem brar que essa
tra di ção de ab so lu ta li ber da de na no me a ção de ara -
pon gas tem de ser mu da da. 

Aqui é dito: “li ber da de para con tra ta ção de ina ti -
vos.” Apro ve i to para anun ci ar os no mes dos en vol vi -
dos no caso do gram po te le fô ni co do BNDES: Di vany
Car va lho Bar ros, ofi ci al re for ma do do Exér ci to. Te mil -
son Re zen de , ex-agente do SNI, Wal de ci Alves de
Oli ve i ra, ex-funcionário da Te lerj, e Cé lio Arêas Ro -
cha, ex-agente da Po lí cia Fe de ral. É essa a tra di ção,
nes se tipo de ser vi ço, exis ten te no Bra sil que a nos sa
emen da pro cu ra mo di fi car ao es ta be le cer dois ter ços. 
Ao con trá rio do que diz o Re la tor, ela não aca ba com
o “cer to es pa ço de li ber da de e agi li da de ao ad mi nis -
tra dor” que lhe per mi ta to mar de ci sões, mas con tri bu -
i rá para li mi tar essa ver da de i ra e am plís si ma li ber da -
de do ad mi nis tra dor para es co lher quem ele qui ser,
ge ral men te ofi ci a is re for ma dos ou apo sen ta dos. Qu -
e re mos cor tar da His tó ria do Bra sil essa tra di ção ne -
fas ta, como foi o re cen te gram po do BNDES. 

A nos sa emen da terá, in clu si ve, que ser vo ta da
in de pen den te de des ta que, por que ela é a úni ca
emen da com pa re cer con trá rio. 

So mos fa vo rá ve is ao pro je to e pe di mos que os
Se na do res vo tem pela apro va ção de nos sa emen da,
uma vez que ela, de for ma al gu ma, re ti ra esse “cer to
es pa ço de li ber da de e agi li da de do ad mi nis tra dor”,
mas, sim, li mi ta a tra di ci o nal to tal li ber da de e agi li da -
de des se ad mi nis tra dor.

Re le io a nos sa emen da: 

“Pelo me nos dois ter ços dos car gos em co mis -
são de que tra ta esta Lei de ve rão ser pre en chi dos por 
ser vi do res es tá ve is ou mi li ta res da ati va”. Por tan to,
ain da per mi te que um ter ço, ou seja, o cha ma do “cer -
to es pa ço de li ber da de e agi li da de” seja man ti do ao
ad mi nis tra dor.

Fa ze mos um ape lo aos Srs. Se na do res para que
vo tem a fa vor da emen da, em fun ção des sa tra di ção
ne fas ta na His tó ria do Bra sil que deve ser re vo ga da.

Mu i to obri ga do.
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para en -

ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te nho im pres são
de que, no Bra sil, te mos uma ex pe riên cia im pró pria
para ser com pa ra da com o que está sen do pro pos to.
Tal vez a ex pe riên cia dos tem pos da di ta du ra te nha
de i xa do, no es pí ri to dos de mo cra tas, um cer to pre -
con ce i to com re la ção a esse tipo de ins ti tu i ção.

Na re a li da de, ne nhum de nós tem ex pe riên cia
na de fi ni ção das es tru tu ras e da for ma que, fiel à de -
mo cra cia, deve as su mir uma ins ti tu i ção des sa na tu re -
za. Mas pen so que ne nhum de nós, se for ver da de i ra -
men te de mo cra ta, tem dú vi da de que a de mo cra cia
ne ces si ta, tam bém ela, de ins tru men tos para, in for -
ma da a tem po do que pos sa es tar sen do tra ma do
con tra a pró pria de mo cra cia, pos sa ela de fen der-se. 

Acre di to, por tan to, que a so ci e da de bra si le i ra
não pode mais adi ar a dis po ni bi li da de de um ins tru -
men to como este. Qu an to mais re tar dar mos o iní cio
de ope ra ção, ins ti tu ci o na li za da e nor ma li za da, de
uma ins ti tu i ção des se tipo, mais es ta re mos pri van do
as ins ti tu i ções de mo crá ti cas de seus be ne fí ci os.

Na re a li da de, a onda de vi o lên cia que as so la o
País não é ape nas uma ex plo são de de sa jus tes so ci -
a is. Ela tem a ver com al gu ma co i sa que pre o cu pa
hoje a to das as pes so as de res pon sa bi li da de, por que
es ta mos ven do sur gir no Bra sil es tru tu ras de po der
fora das ins ti tu i ções. Esta mos ven do hoje, quan do a
ins ti tu i ção po li ci al não con se gue dar ga ran ti as aos
ha bi tan tes de uma de ter mi na da área no Rio de Ja ne i -
ro, os mo ra do res de al guns edi fí ci os – como ocor reu
com pes so as que eu co nhe ço – su bi rem o mor ro para
pe dir a or ga ni za ções pa ra le las que não per ten cem às 
ins ti tu i ções do País, a or ga ni za ções clan des ti nas
com co ne xões cla ras com o cri me or ga ni za do, que
ve nham dar ga ran ti as às fa mí li as de cer tas áre as do
Rio de Ja ne i ro. Essa é uma ame a ça con cre ta à so -
bre vi vên cia e à con ti nu i da de das ins ti tu i ções.
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Por esse mo ti vo, de ve ría mos to mar uma po si -
ção que evi tas se o re tar da men to na im plan ta ção des -
sa agên cia. Por isso de fen do que o Se na do Fe de ral
apro ve o pro je to, sem emen das, sem al te ra ções, por -
que nada nos im pe de, di an te da ex pe riên cia que ve -
nha a sur gir...

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me um apar te, Se na dor Ge ral do Melo?

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Não sei 
se há apar te no en ca mi nha men to.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Ape nas para re gis trar que o pro je to vai vol tar para a
Câ ma ra, pois há uma emen da que re ce beu pa re cer
fa vo rá vel. Então não é a mi nha emen da que vai atra -
sar o pro je to. Ele já vai vol tar para a Câ ma ra, in de -
pen den te men te da mi nha emen da.

O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – De
qual quer ma ne i ra, esse é o meu pon to de vis ta.

Acre di to, Srs. Se na do res, que nada nos im pe de
de, no fu tu ro, apri mo rar o que es ta mos ins ti tu in do
hoje e, com base na ex pe riên cia ope ra ci o nal, mo di fi -
car a lei da for ma ne ces sá ria. 

O Con gres so Na ci o nal es ta rá fun ci o nan do e es -
ta rá aten to. Se hou ver ne ces si da de de mo di fi ca ção,
de al te ra ção na es tru tu ra que está sen do cri a da, nada 
nos im pe di rá de fa zê-la.

Essa é a mi nha po si ção.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para

en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io mes mo que che gou o
mo men to de de li be rar mos so bre essa ma té ria, uma
vez que pa re ce haver o con sen so de que um Esta do
mo der no não pode pres cin dir de um ins tru men to como
este que seja ca paz de for ne cer ao go ver nan te as in for -
ma ções ne ces sá ri as e o co nhe ci men to do que se pas sa
na sua área de atu a ção, das mo ti va ções so ci a is e de ou -
tra or dem que lhe per mi ta de ci dir e go ver nar bem.

To dos os dias, ou vi mos, como um bor dão, que vi -
ve mos “a era da in for ma ção”, que, por sua vez, abran ge
tam bém o co nhe ci men to de fa tos im pres cin dí ve is para
ori en tar o pro ces so de ci só rio do go ver nan te. 

Então, cre io que so bre isso não há di ver gên ci -
as. O ris co de ins ti tu i ções como es sas é o de ser vi rem 
a pro pó si tos an ti de mo crá ti cos. Even tu al men te de las
po dem va ler-se pes so as ou ins ti tu i ções para usá-las
com fi na li da des nada no bres e que atin gem a pri va ci -
da de das pes so as e fe rem o di re i to do ci da dão, en fim, 
ações com ple ta men te des vir tu a das das suas fi na li da -
des. O pró prio Ge ne ral Gol bery dis se que te ria ge ra -

do um mons tro, jus ta men te o Ser vi ço Na ci o nal de
Infor ma ções – SNI -, cu jos fru tos ain da an dam por aí.
Essa cha ma da co mu ni da de de in for ma ções de vez
em quan do res sur ge: ex-integrantes dela apa re cem
exer ci tan do ati vi da des ilí ci tas, ile ga is, com a fi na li da -
de de ob ter in for ma ções para atin gir ob je ti vos po lí ti -
cos, eco nô mi cos ou fi nan ce i ros. Todo o epi só dio do
gram po, por exem plo, até hoje não está es cla re ci do. 

Por tan to, cre io que não po de mos nos ne gar a
ofe re cer um ins tru men to como esse ao Go ver no da
União. Sa ben do dos ris cos que cor re mos, por isso
mes mo hou ve essa emen da na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça es ta be le cen do cer to con tro le do Con -
gres so so bre a atu a ção des sa agên cia. Isso nos per mi ti -
rá acom pa nhar de per to as ati vi da des des sa agên cia de
in for ma ções e, con se qüen te men te, po de re mos con tri bu -
ir com ela, a fim de evi tar abu sos e des vi os.

Obser vem que mes mo no país con si de ra do
como um dos mais de mo crá ti cos do mun do, tal vez o
mais de mo crá ti co, que são os Esta dos Uni dos, agên -
ci as de in for ma ção mu i tas ve zes apri si o nam os pró -
pri os go ver nan tes ou al tas au to ri da des do país. De -
ten do tal soma de po de res, os ti tu la res des sas agên -
ci as ter mi nam uti li zan do-os em seu pro ve i to ou para
ser vir a ou tros in te res ses que não os do Esta do, que
de vem ser ne ces sa ri a men te os in te res ses da so ci e -
da de, os in te res ses da de mo cra cia.

É, por tan to, pre ci so se aca u te lar con tra esse ris -
co, con tra esse pe ri go. Cre io que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia agiu mu i to bem ao
in tro du zir esse sis te ma de con tro le por meio de li de -
ran ças do Con gres so Na ci o nal, por tan to do Se na do
Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos, acom pa nhan do 
as ati vi da des da agên cia de in for ma ções. Sa be mos,
in clu si ve, de pe río dos his to ri ca men te co nhe ci dos,
mes mo nos Esta dos Uni dos, como a épo ca do ma -
cart his mo, por exem plo, em que a agên cia de in for -
ma ções do go ver no ame ri ca no foi uti li za da em um
pro ces so per se cu tó rio, ab so lu ta men te ina ce i tá vel, a
fim de cons tran ger pes so as, ar tis tas, in te lec tu a is, es -
cri to res – al guns in clu si ve ti ve ram que sair dos Esta -
dos Uni dos –, no mes por de ma is co nhe ci dos na ci ne -
ma to gra fia e na li te ra tu ra. Era jus ta men te um abu so
de po der que se es ta va ali co me ten do.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ape nas faço essa ob -
ser va ção para di zer que de ve mos apro var esse pro je -
to. O Esta do mo der no pre ci sa des se ins tru men to,
mas não pode ab di car do con tro le so bre ele. E es pe ro 
que esse con tro le do Con gres so se exer ci te de ma ne -
i ra a evi tar abu sos e des vi os des sa agên cia que ora
está sen do pro pos ta, so bre a cri a ção da qual de li be -
ra re mos logo em se gui da. 
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Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Em vo ta ção o pro je to de Lei da Câ ma ra nº 7,
de 1999, sem pre ju í zo das emen das. 

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

Apro va do.
Em vo ta ção a Emen da nº 1, da CCJ, com pa re -

ce res fa vo rá ve is da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e da Co mis são de Re la ções Exte ri o -
res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da, em
nome da Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma, para 
ori en tar a Ban ca da.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, so mos fa vo rá ve is
por que a emen da fará o con tro le ex ter no, so bre o
qual to dos fi ze ram uma ma ni fes ta ção fa vo rá vel. So -
mos pela apro va ção da emen da da CCJ, que exer ce -
rá o con tro le ex ter no da ABIN.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
Em vo ta ção a Emen da nº 2-Plenário, que tem

pa re ce res con trá ri os da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para ori en tar a Ban ca da, em
nome da Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma,
para ori en tar a Ban ca da.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção.) – Sr. Pre si den te, o PFL é pela
re je i ção da emenda, por que ti ra ria a li ber da de de no -
me ar os ele men tos de con fi an ça. Exer cen do a fis ca li -
za ção e o con tro le ex ter no, po de ría mos, a qual quer
tem po, ana li sar as pes so as que fo rem ou não con vo -
ca das para tra ba lhar nes se ser vi ço por con fi an ça da
sua che fia.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PFL ori en ta o voto con trá rio.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB acom pa nha o voto do PFL, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção a Emen da nº 2, de ple ná rio.

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

Re je i ta da.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de vo ta ção,
com apo i a men to dos Se na do res Ade mir Andra de e
Ro ber to Re quião.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) (Fa zen do soar a cam pa i nha.) – Con vo co os
Srs. Se na do res para vo ta ção no mi nal, com efe i to
ad mi nis tra ti vo.

Peço aos Srs. Se na do res que es tão em ou tras 
de pen dên ci as da Casa, mes mo em re u nião de Co -
mis são, que ve nham vo tar; pos te ri or men te re tor na -
rão às suas ati vi da des.

Em vo ta ção a Emen da nº 2 -Ple ná rio, de pa re -
cer con trá rio.

Os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, o Blo co vota “sim” e lem bra
que a apro va ção da emen da não sig ni fi ca rá atra so,
por que o Pro je to terá de vol tar à Câ ma ra, pois já foi
apro va da a emen da da CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O Blo co vota “sim”.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O PFL
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PFL vota “não”.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – O
PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PMDB vota ”não”.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O PPS vota “sim”.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor) – Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no
en ca mi nha seu voto con trá rio à Emen da n.º 02,
como já o fez a Li de ran ça do PMDB, do PFL e do
PSDB.

So li ci to, Sr. Pre si den te, com a vê nia da Mesa,
a to dos os Srs. Se na do res que es tão em ou tras de -
pen dên ci as da Casa que, por gen ti le za, se di ri jam
ao Ple ná rio para vo ta ção no mi nal.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– A Pre si dên cia vai en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.
Vo ta ram SIM 12 Srs. Se na do res; e NÃO 41.
To tal: 53 vo tos.
Re je i ta da a Emen da nº 2-Plenário.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 1999
(Nº 3.651/97, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Insti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li -
gência, cria a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên -
cia – ABIN, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Sis te ma Bra si le i ro de

Inte li gên cia, que in te gra as ações de pla ne ja men to e
exe cu ção das ati vi da des de in te li gên cia do País, com
a fi na li da de de for ne cer sub sí di os ao Pre si den te da
Re pú bli ca nos as sun tos de in te res se na ci o nal.

§ 1º O Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia tem
como fun da men tos a pre ser va ção da so be ra nia na ci -
o nal, a de fe sa do Esta do De mo crá ti co de Di re i to e a
dig ni da de da pes soa hu ma na, de ven do ain da cum prir 
e pre ser var os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is e de ma -
is dis po si ti vos da Cons ti tu i ção Fe de ral, os tra ta dos,
con ven ções, acor dos e ajus tes in ter na ci o na is em que 
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja par te ou sig na -
tá rio, e a le gis la ção or di ná ria.

§ 2º Para os efe i tos de apli ca ção des ta lei, en -
ten de-se como in te li gên cia a ati vi da de que ob je ti va a
ob ten ção, aná li se e dis se mi na ção de co nhe ci men tos
den tro e fora do ter ri tó rio na ci o nal so bre fa tos e si tu a -
ções de ime di a ta ou po ten ci al in fluên cia so bre o pro -
ces so de ci só rio e a ação go ver na men tal e so bre a sal -
va guar da e a se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do.

§ 3º Enten de-se como con tra-inteligência a ati vi -
da de que ob je ti va ne u tra li zar a in te li gên cia ad ver sa.

Art. 2º Os ór gãos e en ti da des da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral que,  di re ta ou in di re ta men te, pos -
sam pro du zir co nhe ci men tos de in te res se das ati vi da -
des de in te li gên cia, em es pe ci al aque les res pon sá ve -
is pela de fe sa ex ter na, se gu ran ça in ter na e re la ções
ex te ri o res, cons ti tu i rão o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li -
gên cia, na for ma de ato do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 1º O Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia é res -
pon sá vel pelo pro ces so de ob ten ção, aná li se e dis se -
mi na ção da in for ma ção ne ces sá ria ao pro ces so de ci -
só rio do Po der Exe cu ti vo, bem como pela sal va gu ra -

da da in for ma ção con tra o aces so de pes so as ou ór -
gãos não au to ri za dos.

§ 2º Me di an te ajus tes es pe cí fi cos e con vê ni os,
ou vi do o com pe ten te ór gão de con tro le ex ter no da ati -
vi da de de in te li gên cia, as uni da des da Fe de ra ção po -
de rão com por o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia.

Art. 3º Fica cri a da a Agên cia Bra si le i ra de Inte li -
gên cia – ABIN, ór gão de as ses so ra men to di re to ao
Pre si den te da Re pú bli ca, que, na po si ção de ór gão
cen tral do Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia, terá a
seu car go pla ne jar, exe cu tar, co or de nar, su per vi si o -
nar e con tro lar as ati vi da des de in te li gên cia do País,
obe de ci das a po lí ti cas di re tri zes su pe ri or men te tra ça -
das nos ter mos des ta lei.

Pa rá gra fo Úni co. As ati vi da des de in te li gên cia
se rão  de sen vol vi das, no que se re fe re aos li mi tes de
sua ex ten são e ao uso de téc ni cas e me i os si gi lo sos,
com ir res tri ta ob ser vân cia dos di re i tos e ga ran ti as in -
di vi du a is, fi de li da de às ins ti tu i ções e aos prin cí pi os
éti cos que re gem os in te res ses e a se gu ran ça do
Esta do.

Art. 4º À Abin, além do que lhe pres cre ve o ar ti -
go an te ri or, com pe te:

I – pla ne jar e exe cu tar ações, in clu si ve si gi lo -
sas, re la ti vas à ob ten ção e aná li se de da dos para a
pro du ção de co nhe ci men tos des ti na dos a as ses so rar 
o Pre si den te da Re pú bli ca;

II – pla ne jar e exe cu tar a pro te ção de co nhe ci -
men tos sen sí ve is, re la ti vos aos in te res ses e à se gu -
ran ça do es ta do e da so ci e da de;

III – ava li ar as ame a ças, in ter nas  e ex ter nas, à
or dem cons ti tu ci o nal;

IV – pro mo ver o de sen vol vi men to de re cur sos
hu ma nos e da dou tri na de in te li gên cia, e re a li zar es -
tu dos e pes qui sas para o exer cí cio e apri mo ra men to
da ati vi da de de in te li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos com po nen tes do
Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia for ne ce rão à Abin,
nos ter mos e con di ções a se rem apro va dos me di an te
ato pre si den ci al, para  fins de in te gra ção, da dos e co -
nhe ci men to es pe cí fi cos  re la ci o na dos com a de fe sa
das ins ti tu i ções e dos in te res ses na ci o na is.

Art. 5º A exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li -
gên cia, fi xa da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, será le -
va da a efe i to pela Abin, sob a su per vi são da Câ ma ra
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Con se -
lho de Go ver no.

Pa rá gra fo úni co. Antes de ser fi xa da pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca, a Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên -
cia será re me ti da ao exa me e su ges tões do com pe -
ten te ór gão de con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li -
gên cia.
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Art. 6º O con tro le e fis ca li za ção ex ter nos da ati -
vi da de de in te li gên cia se rão exer ci dos pelo Po der
Le gis la ti vo na for ma a ser es ta be le ci da em ato do
Con gres so Na ci o nal.

Art. 7º  A Abin, ob ser va da a le gis la ção e nor -
mas per ti nen tes, e ob je ti van do o de sem pe nho de
suas atri bu i ções, po de rá fir mar con vê ni os, acor dos,
con tra tos e qua is quer ou tros ajus tes.

Art. 8º A Abin será di ri gi da por um Di re tor-Ge -
ral, cu jas fun ções se rão es ta be le ci das no de cre to
que apro var a sua es tru tu ra or ga ni za ci o nal.

§ 1º O re gi men to in ter no da Abin dis po rá so bre
a com pe tên cia e o fun ci o na men to de suas uni da des, 
as sim como as atri bu i ções dos ti tu la res e de ma is in -
te gran tes des tas.

§ 2º A ela bo ra ção e edi ção do re gi men to in -
ter no da Abin se rão de res pon sa bi li da de de seu Di -
re tor-Ge ral, que o sub me te rá à apro va ção do Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Art. 9º Os atos da Abin, cuja pu bli ci da de pos -
sa com pro me ter o êxi to de suas ati vi da des si gi lo -
sas, de ve rão ser pu bli ca dos em ex tra to.

§ 1º Inclu em-se en tre os atos ob je to des te ar -
ti go os re fe ren tes ao seu pe cu li ar fun ci o na men to,
com às atri bu i ções, à atu a ção e às es pe ci fi ca ções
dos res pec ti vos car gos, e à mo vi men ta ção dos
seus ti tu la res.

§ 2º A obri ga to ri e da de de pu bli ca ção dos atos 
em ex tra to in de pen de de se rem de ca rá ter os ten si -
vo ou si gi lo so os re cur sos uti li za dos, em cada
caso.

Art. 10. A ABIN so men te po de rá co mu ni car-se 
com os de ma is ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca di -
re ta, in di re ta ou fun da ci o nal, de qual quer dos Po -
de res da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Mu ni cí pi os, com o co nhe ci men to pré vio da au -
to ri da de com pe ten te de ma i or hi e rar quia do res -
pec ti vo ór gão, ou um seu de le ga do.

Art. 11. Fi cam cri a dos os car gos de Di re -
tor-Ge ral e de Di re tor-Adjun to da ABIN, de na tu re -
za es pe ci al, e os em co mis são, de que tra ta o Ane -
xo a esta Lei.

Pa rá gra fo úni co. São pri va ti vas do Pre si den te 
da Re pú bli ca a es co lha e a no me a ção do Di re -
tor-Ge ral da ABIN, após apro va ção de seu nome
pelo Se na do Fe de ral.

Art. 12. A uni da de téc ni ca en car re ga da das
ações de in te li gên cia, hoje vin cu la da à Casa Mi li tar 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, fica ab sor vi da pela
ABIN.

§ 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a
trans fe rir para a ABIN, me di an te al te ra ção de de no -
mi na ção e es pe ci fi ca ção, os car gos e fun ções de
con fi an ça do Gru po-Di re ção e Asses so ra men to Su -
pe ri o res, as Fun ções Gra ti fi ca das e as Gra ti fi ca -
ções de Re pre sen ta ção, da uni da de téc ni ca en car -
re ga da das ações de in te li gên cia, alo ca dos na
Casa Mi li tar da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo dis po rá so bre a trans -
fe rên cia, para a ABIN, do acer vo pa tri mo ni al alo ca -
do à uni da de téc ni ca en car re ga da das aço es de in -
te li gên cia.

§ 3º Fica  o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a re -
ma ne jar ou trans fe rir para a ABIN os sal dos das
do ta ções or ça men tá ri as con sig na das para as ati vi -
da des de in te li gên cia nos or ça men tos da Se cre ta -
ria de Assun tos Estra té gi cos e do Ga bi ne te da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca.

Art. 13. As des pe sas de cor ren tes des ta Lei
cor re rão à con ta das do ta ções or ça men tá ri as pró -
pri as.

Pa rá gra fo úni co. O Orça men to Ge ral da União 
con tem pla rá, anu al men te, em ru bri ca es pe cí fi ca,
os re cur sos ne ces sá ri os ao de sen vol vi men to das
ações de ca rá ter si gi lo so a car go da ABIN.

Art. 14. As ati vi da des de con tro le in ter no da
ABIN, in clu si ve as da con ta bi li da de ana lí ti ca, se rão 
exer ci das pela Se cre ta ria de Con tro le Inter no da
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Art. 15 Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

ANEXO

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

Có di go Qu an ti ta ti vo Va lor Uni tá rio   Va lor To tal
NAT. ESP      1    6.400,00     6.400,00
NAT. ESP        1    6.400,00     6.400,00
TOTAL      2         12.800,00

CARGOS EM COMISSÃO

Có di go Qu an ti ta ti vo Valor Uni tá rio    Va lor Total
DAS 101.  5      5     5.200,00      26.000,00
DAS 101.  4       18           3.800,00    68.400,00
DAS 102. 4      4           3.800,00    15.200,00
DAS 101. 3       40           1.027,48    41.099,20
DAS 10 2       32              916.81      9.337,92
DAS 102. 1        12              827,89     9.934,68
TOTAL     111    189.972,80

É a se guin te a emen da apro va da:
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EMENDA Nº 1-CCJ

Acres cen te-se ao art. 6º os pa rá gra fos 1º e 2º
com a se guin te re da ção:

“Art.6º. .................................................
§ 1º Inte gra rão o ór gão de con tro le ex -

ter no da ati vi da de de in te li gên cia os lí de res
da Ma i o ria e da Mi no ria na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e no Se na do Fe de ral, as sim como
os Pre si den tes das Co mis sões de Re la ções 
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.

§ 2º O ato a que se re fe re o ca put des -
te ar ti go de fi ni rá o fun ci o na men to do ór gão
de con tro le e a for ma de de sen vol vi men to
dos seus tra ba lhos com vis tas ao con tro le e
fis ca li za ção dos atos de cor ren tes da exe cu -
ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia.

É a se guin te a emen da re je i ta da:

EMENDA Nº 2-PLEN

Acres cen te-se ao pro je to o se guin te ar ti go:

“Art. Pelo me nos dois ter ços dos car -
gos em co mis são de que tra ta esta lei de ve -
rão ser pre en chi dos por ser vi do res es tá ve is
ou mi li ta res da ati va.”

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra n.º 17, de 1999 (n.º
2.872/97, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o pro ces so e jul ga men to da ar güi ção
de des cum pri men to de pre ce i to fun da men -
tal, nos ter mos do §1º do art. 102 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 827, de
1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José
Edu ar do Du tra.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Em dis cus são o Pro je to, em tur no úni co. (Pa -
u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

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

Apro va do.

O Pro je to vai a san ção.

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 17, DE 1999

(Nº 2.872/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre o pro ces so e jul ga men to 
da ar güi ção de des cum pri men to de pre ce i -
to fun da men tal, nos ter mos do § 1º do art.
102 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

Art. 1º  ar güi ção pre vis ta no § 1º do art. 102
da Cons ti tu i ção Fe de ral será pro pos ta pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e terá por ob je to evi tar
ou re pa rar le são a pre ce i to fun da men tal, re sul tan te 
de ato do Po der Pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá tam bém ar güi ção de
des cum pri men to de pre ce i to fun da men tal:

I – quan do for re le van te o fun da men to da con -
tro vér sia cons ti tu ci o nal so bre lei ou ato nor ma ti vo fe -
de ral, es ta du al ou mu ni ci pal , in clu í dos os an te ri o res 
à Cons ti tu i ção;

II – em face de in ter pre ta ção ou apli ca ção dos
re gi men tos in ter nos das res pec ti vas Ca sas, ou re gi -
men to co mum do Con gres so Na ci o nal, no pro ces so
le gis la ti vo de ela bo ra ção das nor mas pre vis tas no
art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 2º Po dem pro por ar güi ção de des cum pri -
men to de pre ce i to fun da men tal:

I – os le gi ti ma dos para a ação di re ta de in -
cons ti tu ci o na li da de;

II – qual quer pes soa le sa da ou ame a ça da do
ato do Po der Pú bli co.

§ 1º Na hi pó te se do in ci so II, fa cul ta-se ao in te -
res sa do, me di an te re pre sen ta ção, so li ci tar a pro po -
si tu ra de ar güi ção de des cum pri men to de pre ce i to
fun da men tal ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca,
que, exa mi nan do os fun da men tos ju rí di cos do pe di -
do, de ci di rá do ca bi men to do seu in gres so em ju í zo.

§ 2º Con tra o in de fe ri men to do pe di do, ca be rá
re pre sen ta ção ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no pra -
zo de cin co dias, que será pro ces sa da e jul ga da na
for ma es ta be le ci da no re gi men to in ter no do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral.

Art. 3º A pe ti ção ini ci al de ve rá con ter:

I – a in di ca ção do pre ce i to fun da men tal que se 
con si de ra vi o la do;
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II – a in di ca ção do ato ques ti o na do;

III – a pro va da vi o la ção do pre ce i to fun da men -
tal;

IV – o pe di do, com suas es pe ci fi ca ções;

V – se for o caso, a com pro va ção da exis tên -
cia de con tro vér sia ju di ci al re le van te so bre a apli ca -
ção do pre ce i to fun da men tal que se con si de ra vi o la -
do.

Pa rá gra fo úni co. A pe ti ção ini ci al, acom pa nha -
da de ins tru men to de man da to, se for o caso, será
apre sen ta da em duas vias, de ven do con ter có pi as
do ato ques ti o na do e dos do cu men tos ne ces sá ri os
para com pro var a im pug na ção.

Art. 4º A pe ti ção ini ci al será in de fe ri da li mi nar -
men te, pelo re la tor, quan do não for o caso de ar güi -
ção de des cum pri men to de pre ce i to fun da men tal,
fal tar al guns dos re qui si tos pres cri tos nes ta lei ou for 
inep ta.

§ 1º Não será ad mi ti da ar güi ção de des cum pri -
men to de pre ce i to fun da men tal quan do hou ver qual -
quer ou tro meio e efi caz de sa nar a le si vi da de.

§ 2º Da de ci são de in de fe ri men to da pe ti ção
ini ci al ca be rá agra vo, no pra zo de cin co dias.

Art. 5º O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por de ci -
são da ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, po de rá
de fe rir pe di do de me di da li mi nar na ar güi ção de des -
cum pri men to de pre ce i to fun da men tal.

§ 1º Em caso de ex tre ma ur gên cia ou pe ri go
de le são gra ve, ou ain da, em pe río do de re ces so,
po de rá o re la tor con ce der a li mi nar, ad re fe ren dum
do Tri bu nal Ple no.

§ 2º O re la tor po de rá ou vir os ór gãos ou au to ri -
da des res pon sá ve is pelo ato ques ti o na do, bem
como o Advo ga do-Geral da União ou o Pro cu ra -
dor-Geral da Re pú bli ca, no pra zo co mum de cin co
dias.

§ 3º A li mi nar po de rá con sis tir na de ter mi na ção 
de que ju í zes e tri bu na is sus pen dam o an da men to
de pro ces so ou os efe i tos de de ci sões ju di ci a is, ou
de qual quer me di da que apre sen te re la ção com a
ma té ria ob je to da ar güi ção de des cum pri men to de
pre ce i to fun da men tal, sal vo se de cor ren tes da co i sa 
jul ga da.

§ 4º Se ne ces sá rio para evi tar le são à or dem
cons ti tu ci o nal ou dano ir re pa rá vel ao pro ces so de
pro du ção da nor ma ju rí di ca, o Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral po de rá, na for ma do ca put, or de nar a sus pen -
são do ato im pug na do ou do pro ces so le gis la ti vo a

que se re fe rir, ou ain da da pro mul ga ção ou pu bli ca -
ção do ato le gis la ti vo dele re sul tan te.

Art. 6º Apre ci a do o pe di do de li mi nar, o re la tor
so li ci ta rá as in for ma ções às au to ri da des res pon sá ve is
pela prá ti ca do ato ques ti o na do, no pra zo de dez dias.

§ 1º Se en ten der ne ces sá rio, po de rá o re la tor
ou vir as par tes nos pro ces sos que en se ja ram a ar -
güi ção, re qui si tar in for ma ções adi ci o na is, de sig nar
pe ri to ou co mis são de pe ri tos para que emi ta pa re -
cer so bre a ques tão, ou ain da, fi xar data para de cla -
ra ções, em au diên cia pú bli ca, de pes so as com ex -
pe riên cia e au to ri da de na ma té ria.

§ 2º Po de rão ser au to ri za das, a cri té rio do re la -
tor, sus ten ta ção oral e jun ta da de me mo ri a is, por re -
que ri men to dos in te res sa dos no pro ces so.

Art. 7º De cor ri do o pra zo das in for ma ções, o
re la tor lan ça rá o re la tó rio, com có pia a to dos os mi -
nis tros, e pe di rá dia para jul ga men to.

Pa rá gra fo úni co. O Mi nis té rio Pú bli co, nas ar -
güi ções que não hou ver for mu la do, terá vis ta do
pro ces so, por cin co dias, após o de cur so do pra zo
para in for ma ções.

Art. 8º A de ci são so bre a ar güi ção de des cum -
pri men to de pre ce i to fun da men tal so men te será to -
ma da se pre sen tes na ses são pelo me nos dois ter -
ços dos Mi nis tros.

§ 1º Con si de rar-se-á pro ce den te ou im pro ce -
den te a ar güi ção se num ou nou tro sen ti do se ti ve -
rem ma ni fes ta do pelo me nos dois ter ços dos Mi nis -
té ri os.

§ 2º Se não for al can ça do a ma i o ria ne ces sá ria 
ao jul ga men to da ar güi ção, es tan do au sen tes Mi nis -
tros em nú me ro que pos sa in flu ir no jul ga men to,
este será sus pen so a fim de aguar dar-se ses são
ple ná ria na qual se atin ja o quo rum mí ni mo de vo -
tos.

Art. 9º Jul gan do pro cen den te a ar güi ção, o Tri -
bu nal cas sa rá o ato ou de ci são exor bi tan te e, con -
for me o caso, anu la rá os atos pro ces su a is le gis la ti -
vos sub se qüen tes, sus pen de rá os efe i tos do ato ou
da nor ma ju rí di ca de cor ren te do pro ces so le gis la ti vo 
im pug na do, ou de ter mi na rá me di an te ade qua da à
pre ser va ção do pre ce i to fun da men tal de cor ren te da
Cons ti tu i ção.

Art. 10. Jul ga da a ação, far-se-á co mu ni ca ção
às au to ri da des ou ór gãos res pon sá ve is pela prá ti ca
dos atos ques ti o na dos, fi xan do-se as con di ções e o
modo de in ter pre ta ção e apli ca ção do pre ce i to fun -
da men tal.
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§ 1º O pre si den te do tri bu nal de ter mi na rá o
ime di a to cum pri men to da de ci são, la vran do-se o
acór dão pos te ri or men te.

§ 2º den tro do pra zo de dez dias con ta dos a
par tir do trân si to em jul ga do da de ci são, sua par te
dis po si ti va será pu bli ca da em se ção es pe ci al do
Diá rio da Jus ti ça e do Diá rio Ofi ci al da União.

§ 3º A de ci são terá efi cá cia con tra to dos e efe i -
to vin cu lan te re la ti va men te aos de ma is ór gãos do
Po der Pú bli co.

Art. 11. Ao de cla rar a in cons ti tu ci o na li da de de
lei ou ato nor ma ti vo, no pro ces so de ar güi ção de
des cum pri men to de pre ce i to fun da men tal, e ten do
em vis ta ra zões de se gu ran ça ju rí di ca ou de ex cep -
ci o nal in te res se so ci al, po de rá o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, por ma i o ria de dois ter ços de seus mem -
bros, res trin gir os efe i tos da que la de cla ra ção ou de -
ci dir que ela só te nha efi cá cia e a par tir de seu trân -
si to em jul ga do ou de ou tro mo men to que ve nha a
ser fi xa do.

Art. 12. A de ci são que jul gar pro ce den te ou im -
pro ce den te o pe di do em ar güi ção de des cum pri -
men to de pre ce i to fun da men tal é ir re cor rí vel, não
po den do ser ob je to de ação res ci só ria.

Art. 14. Ca be rá re cla ma ção con tra o des cum -
pri men to da de ci são pro fe ri da pelo Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, na for ma do seu Re gi men to Inter no.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 100, de 1998 (n.º
567/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
So ci e da de Rá dio Ame tis ta Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de Pla nal to, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 324, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des, com abs ten ção 
da Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o Pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são. 
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com a abs ten ção da Se na do ra He lo í -
sa He le na e a do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 
– Sobre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen -
do a re da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. Pri me -
i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Sena dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te: 

PARECER Nº 946, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 100, de 1998 (nº 567, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 100, de 1998 (nº
567, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da “So ci e da de Rá -
dio Ame tis ta Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de Pla nal to, Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 11 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Na bor Ju ni or, Re la tor – Ge ral do Melo – Ca sil do Mal -
da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 946, DE 1997

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou, e
eu,   , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº   , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces são
da “So ci e da de Rá dio Ame tis ta Ltda.” para
ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de Pla nal to, Esta do
do Rio Gran de do Sul. 

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

to s/nº, de 20 de ja ne i ro de 1997, que re no va a con -
ces são da “So ci e da de Rá dio Ame tis ta Ltda.” para ex -
plo rar, pelo pra zo de dez anos, a par tir de 14 de se -
tem bro de 1993, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço 
de rá di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pla nal to, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 118, de 1998 (nº
595/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Fun da ção Cul tu ral São Fran cis co de Assis
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em onda mé dia na ci da de de Si que i ra
Cam pos, Esta do do Pa ra ná, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 365, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Re quião, com abs ten ção
da Se na do ra He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As. Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com a abs ten ção da Se na do ra He lo í -

sa He le na e a do Se na dor Ge ral do Cân di do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra 
ofe re cen do a re da ção fi nal da ma té ria, que será lido
pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te 

PARECER Nº 947, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 118, de 1998 (nº 595, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos.)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 118, de 1998 (nº
595, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Fun da ção Cul tu -
ral São Fran cis co de Assis para ex plo rar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Si -
que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná.

Sala de Re u niões da Co mis são, 11 de No vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães – Pre si den -
te –  Na bor Jú ni or – Re la tor – Ge ral do Melo, Ca sil do
Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 947, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,––––––, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter -
mos do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no, pro mul -
go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO  Nº   , DE 1999

Apro va o ato que re no va a con ces são
da “Fun da ção Cul tu ral São Fran cis co de
Assis” para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Si que i -
ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná.

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

to s/nº, de 2 de ju nho de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 29 de ou tu bro de 1994, a con ces são
da “Fun da ção Cul tu ral São Fran cis co de Assis” para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Si -
que i ra Cam pos, Esta do do Pa ra ná.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 7:

Dis cussão, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 120, de 1998 (nº 597/97, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio Tupã Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são sonora
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Tupã, 
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 422, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, com
abs ten ções dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni -
no e Se bas tião Ro cha.
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Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com as abs ten ções da Se na do ra He -

lo í sa He le na e a do Se na dor Ge ral do Cân di do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães) 

– So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen -
do a re da ção fi nal da ma té ria, que será lido pelo Sr. Pri me -
i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te

PARECER Nº 948, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 120, de 1998 (nº 597, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 120, de 1998 (nº 597,
de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio Tupã Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Tupã, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 11 de No vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães – Pre si den -
te, – Na bor Jú ni or, Re la tor – Ge ral do Melo – Ca sil do
Mal da ner, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 948, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, ––––––––––––––, Pre si den te do Se na do Fe de -
ral, nos ter mos do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter -
no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 1999

Apro vo o ato que re no va a per mis são
de “Rá dio Tupã Ltda.,” para ex plo rar ser vi ço 
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Tupã, Esta do de São
Pa u lo.

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

ria nº 267, de 7 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 30 de ju nho de 1993, a per mis são de
“Rá dio Tupã Ltda”. para ex plo rar, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -

qüên cia  mo du la da na ci da de de Tupã, Esta do de São 
Pa u lo.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 8:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de 1998 (nº
599/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio FM Sete Co li nas Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de Ga ra nhuns,
Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 366, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
José Jor ge, com abs ten ção da Se na do ra
He lo í sa He le na.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, com a abs ten ção da Se na do ra He lo í -

sa He le na e a do Se na dor Ge ral do Cân di do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra 
ofe re cen do a re da ção fi nal da ma té ria, que será lido
pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te

PARECER Nº 949, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 122, de 1998 (nº 599, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
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A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de 1998 (nº
599, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
FM Sete Co li nas Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ga ra nhuns, Esta do de Per nam bu co.

Sala de re u niões da Co mis são, 11 de no vem bro
de 1999. –  Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Na bor Jú ni or, Re la tor – Ge ral do Melo  – Ca sil do Mal -
da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 949, DE 1999

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,  , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te:

DECRETO LEGISLATIVO
Nº   , DE 1999

Apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da a Rá dio FM Sete Co li nas Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ga -
ra nhus, Esta do de Per nam bu co.

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

ria nº 595, de 31 de maio de 1996, que re no va por dez 
anos, a par tir de 1º de se tem bro de 1992, a per mis são 
ou tor ga da a “Rá dio FM Sete Co li nas Ltda.” para ex -
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fus çao so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ga ra nhuns, Esta do de Per nam bu co.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Item 9:

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
255, de 1997, de au to ria do Se na dor Pe dro
Si mon, que fixa pra zo para res ti tu i ção do
Impos to so bre a Ren da e Pro ven tos des -

con ta dos na fon te, e dá ou tras pro vi dên ci as, 
ten do

Pa re cer sob nº 873, de 1999, da Co -
mis são Di re to ra, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do, Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo.

Encer ra da a dis cus são, sem apre sen ta ção de
emen das, o Subs ti tu ti vo é dado como de fi ni ti va men -
te ado ta do, sem vo ta ção, nos ter mos art. 284 do
Re gi men to Inter no.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria de fi ni ti va men te
ado ta da:

PARECER Nº 873, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

(Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 255, de 1997)

Fixa pra zo para res ti tu i ção do Impos to
so bre a Ren da e Pro ven tos de Qu al quer
Na tu re za e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A res ti tu i ção do Impos to so bre a Ren da e

Pro ven tos de Qu al quer Na tu re za, re ti do na fon te ou
pago an te ci pa da men te em mon tan te su pe ri or ao de -
vi do, será efe tu a da até ses sen ta dias após a en tre ga
da res pec ti va de cla ra ção.

Art. 2º O im pos to a ser res ti tu í do nos ter mos do
art. 1º será acres ci do de ju ros cal cu la dos com base
no mes mo ín di ce uti li za do para atu a li za ção dos cré di -
tos da União, a par tir do pri me i ro dia do exer cí cio fi -
nan ce i ro se guin te ao ano-base.

Pa rá gra fo úni co. Caso a res ti tu i ção seja efe tu a -
da pos te ri or men te ao pra zo de fi ni do no art. 1º, além
dos ju ros de que tra ta este ar ti go, in ci di rão so bre o
mon tan te ju ros de mora de 1% a.m. (um por cen to ao
mês) ou fra ção.

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

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 10:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 161, de 1999, de au to -
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe
so bre a jor na da de tra ba lho dos en fer me i -
ros, téc ni cos e au xi li a res de en fer ma gem,
ten do

Pa re ce res sob nºs 391 e 731, de 1999, 
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Se na dor Luiz Este vão, 1º pro nun ci a men to
(so bre o Pro je to): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a -
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men to (so bre a Emen da nº 1-Plen): fa vo rá -
vel, nos ter mos do tex to con so li da do que
ofe re ce, com vo tos con trá ri os das Se na do -
ras Emi lia Fer nan des e Ma ri na Sil va e dos
Se na do res Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na.

So bre a mesa, re que ri men to, que será lido
pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 699, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 161, de 1999, a fim de ser fe i ta na 
ses são de 15 de de zem bro pró xi mo.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Esgo ta da a ma té ria da Ordem do Dia. (Pa u -
sa.)

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,
ofe re cen do a re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo do Se na do 
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de 1995, que será
lido pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 950, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo do Se na -
do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de
1995 (nº 2.090, de 1991, na Casa de ori -
gem)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 18, de 1995 (nº 2.090, de 1991, na Casa de
ori gem), que re gu la men ta o exer cí cio pro fis si o nal do
his to tec no lo gis ta e dá ou tras pro vi dên ci as, con so li -
dan do a Emen da nº 1, com su be men da, Emen da nº
2, e o des ta que apro va dos pelo Ple ná rio, para ade -
qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro
de 1998.

Sala de Re u niões da Co mis são, 11 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 

– Na bor Jú ni or, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima – Ge -
ral do Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 950, DE 1999

Re gu la as pro fis sões de Téc ni co de
La bo ra tó rio e de Téc ni co em He mo te ra pia,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São con si de ra dos ha bi li ta dos para o

exer cí cio da pro fis são de Téc ni co de La bo ra tó rio:
I – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são de

cur so de for ma ção de Téc ni co em Pa to lo gia Clí ni ca,
de vi da men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te;

II – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são de 
cur so de for ma ção de Téc ni co em His to lo gia, de vi da -
men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te;

III – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são
de cur so de for ma ção de Téc ni co em Ci to lo gia, de vi -
da men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te;

IV – os por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são
de cur so de for ma ção de Téc ni co em He ma to lo gia,
de vi da men te re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te.

Art. 2º São atri bu i ções do Téc ni co de La bo ra tó -
rio, se gun do a res pec ti va ha bi li ta ção pro fis si o nal:

I – Téc ni co em Pa to lo gia Clí ni ca:
a) pro ce der à co lhe i ta de ma te ri al des ti na do a

exa me no la bo ra tó rio;
b) re a li zar exa mes so ro ló gi cos, bac te ri os có pi -

os, bac te ri o ló gi cos, he ma to ló gi cos, bi o quí mi cos, de
ex cre tas e ou tros;

c) efe tu ar o pre pa ro e ar ma ze na men to dos co -
ran tes e re a gen tes uti li za dos nas ro ti nas de exa mes;

d) man ter o ar qui vo e a do cu men ta ção re la ti vas
aos re sul ta dos dos exa mes; e

e) co or de nar e su per vi si o nar as ati vi da des dos
Au xi li a res de La bo ra tó rio, no âm bi to de sua com pe -
tên cia;

II – Téc ni co em His to lo gia:
a) pro ce der às ro ti nas des ti na das a fi xar, in clu ir,

cor tar, co rar e mon tar pre pa ra dos his to ló gi cos;
b) efe tu ar a pre pa ra ção de lâ mi nas co ra das a

par tir de es fre ga ços de se cre ções e lí qui dos;
c) efe tu ar o pre pa ro e ar ma ze na men to dos co ran -

tes e re a gen tes uti li za dos nas ro ti nas la bo ra to ri a is;
d) uti li zar co ran tes e téc ni cas de co lo ra ção es -

pe ci al, his to quí mi ca, imu no pa to lo gia, ul tra-estrutura e 
ou tras no pre pa ro de lâ mi nas, se gun do a so li ci ta ção e 
su per vi são do mé di co aná to mo-patologista;

e) man ter o ar qui vo e a do cu men ta ção re la ti va
aos la u dos dos exa mes; e
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f) co or de nar e su per vi si o nar as ati vi da des dos
Au xi li a res de La bo ra tó rio, no âm bi to de sua com pe -
tên cia;

III - Téc ni co em Ci to lo gia:
a) pro ce der às ro ti nas des ti na das a fi xar, co rar e

mon tar os pre pa ra dos ci to ló gi cos;
b) re a li zar a ci to es cru ti na ção, com pre en di da

como o pro ces so de iden ti fi ca ção dos ele men tos ce -
lu la res, a flo ra nor mal e pa to ló gi ca, os com po nen tes
in fla ma tó ri os, pré-neoplásicos e ne o plá si cos pre sen -
tes no es fre ga ço pro ve ni en te de ma te ri al gi ne co ló gi -
co, en ca mi nhan do seu re sul ta do ao mé di co aná to -
mo-patologista para di ag nós ti co fi nal;

c) efe tu ar o pre pa ro e ar ma ze na men to dos co -
ran tes e re a gen tes uti li za dos nas ro ti nas la bo ra to ri a is;

d) exe cu tar téc ni cas de co lo ra ção es pe ci al e ou -
tras, se gun do a so li ci ta ção e su per vi são do mé di co
aná to mo-patologista;

e) man ter o ar qui vo e a do cu men ta ção re la ti va
aos la u dos dos exa mes; e

f) co or de nar e su per vi si o nar as ati vi da des dos
Au xi li a res de La bo ra tó rio, no âm bi to de sua com pe -
tên cia;

IV - Téc ni co em He ma to lo gia:
a) pro ce der à co le ta, re gis tro e iden ti fi ca ção de

san gue para fins de pro va e exa mes;
b) efe tu ar exa mes de ro ti na e es pe ci a li za dos em 

la bo ra tó ri os de co a gu la ção e he mos ta sia, de ci to lo gia 
e ci to quí mi ca, de bi o quí mi ca mo le cu lar, de imu no lo -
gia, de imu no-hematologia, de so ro lo gia, de ra di o bi o -
lo gia, bi o quí mi ca e ou tros; e

c) pre pa rar os re a gen tes pa dro ni za dos para a
ro ti na dos exa mes la bo ra to ri a is.

Art. 3º São con si de ra dos ha bi li ta dos para o
exer cí cio da pro fis são de Téc ni co em He mo te ra pia os 
por ta do res de cer ti fi ca do de con clu são, de vi da men te
re co nhe ci do pelo ór gão com pe ten te, de cur so de for -
ma ção de Téc ni co em He mo te ra pia.

Art. 4º São atri bu i ções do Téc ni co em He mo te -
ra pia:

a) par ti ci par do re cru ta men to e tri a gem de can -
di da tos a do a do res;

b) pro ce der à co le ta, re gis tro e iden ti fi ca ção de
san gue dos do a do res;

c) re a li zar o pro ces sa men to, ar ma ze na men to, a 
ex pe di ção, os exa mes e o con tro le de qua li da de do
san gue co lhi do; e

d) apli car e acom pa nhar a trans fu são do san gue 
e com po nen tes sob su per vi são mé di ca.

Art. 5º Os cur rí cu los, com os nú cle os co muns e
o mí ni mo a ser exi gi do para as ha bi li ta ções pro fis si o -

na is re fe ri das nos ar ti gos 1º e 3º, se rão fi xa dos pelo
ór gão com pe ten te do Po der Exe cu ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os cer ti fi ca dos de cur sos con -
gê ne res ex pe di dos por ins ti tu i ções es tran ge i ras, le -
gal men te re co nhe ci dos nos pa í ses de ori gem, se rão
re va li da dos na for ma da lei, aten den do-se à equi va -
lên cia do cur rí cu lo e da car ga ho rá ria.

Art. 6º Aque les que, até a data de pu bli ca ção
des ta Lei, con tem com o efe ti vo exer cí cio da ati vi da de 
em hos pi ta is, clí ni cas, la bo ra tó ri os ou em ou tros es ta -
be le ci men tos de vi da men te re gis tra dos e li cen ci a dos,
con for me com pro va do por ano ta ção na Car te i ra de
Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al, por um pe río do igual
ou su pe ri or a três anos, se rão con si de ra dos ha bi li ta -
dos para o exer cí cio da pro fis são de Téc ni co de La bo -
ra tó rio e Téc ni co em He mo te ra pia, se gun do os ter -
mos dos ar ti gos 1º e 3º, res pec ti va men te.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 700, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 31 do Re gi men to Inter no, re -

que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 18, de 1995 (nº 2.090/91, na Casa de ori gem), que
re gu la men ta o exer cí cio pro fis si o nal do his to tec no lo -
gis ta e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to -
ra, ofe re cen do a re da ção fi nal da Emen da do Se na do
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ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 7, de 1999, que será
lido pelo Sr. Primeiro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na -
dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 951, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal da Emen da do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 7, de 1999
(nº 3.651, de 1997, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
da Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 7, de 1999 (nº 3.651, de 1997, na Casa de ori gem),
que ins ti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 11 de no vem -
bro de 1999. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te 
– Na bor Ju ni or, Re la tor – Ro nal do Cu nha Lima – Ge -
ral do Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 951, DE 1999

Insti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li -
gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de  Inte li -
gên cia – ABIN, e dá ou tros pro vi dên ci as.

EMENDA Nº 1
(Cor res pon de à Emen da nº 1-CCJ)

Acres cen te-se ao art. 6º os §§ 1º e 2º com se -
guin te re da ção:

“§ 1º Inte gra rão o ór gão de con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia os lí de -
res da ma i o ria e da mi no ria na Câ ma ra dos
De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, as sim
como os Pre si den tes das Co mis sões de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ -
ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral.

§ 2º O ato a que se re fe re o ca put des -
te ar ti go de fi ni rá o fun ci o na men to do ór gão
de con tro le e a for ma de de sen vol vi men to
dos seus tra ba lhos com vis tas ao con tro le e
fis ca li za ção dos atos de cor ren tes da exe cu -
ção da po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia."

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido
pelo Sr. Pri me i ro Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Ca sil do Mal da ner.

É lido e apro va do o se guin te

REQUERIMENTO Nº 701, DE 1999

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal da
Emen da do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 7, 
de 1999 (nº 3.651/97, na Casa de ori gem), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que ins ti tui o Sis te ma
Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 11 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Apro va do o Re que ri men to, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Em vo ta ção o Re que ri men to nº 696, de
1999, lido no Expe di en te, de ur gên cia para o Pro je -
to de Re so lu ção nº 114, de 1999.

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

Apro va do, com voto con trá rio da Se na do ra
He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri -
men to nº 697, de 1999, lido no Expe di en te, de ur -
gên cia para o Pro je to de Re so lu ção nº 115, de
1999.

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

Apro va do, com voto con trá rio da Se na do ra
He lo í sa He le na.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar meu voto “não” no 
Item 3.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Ata re gis tra rá o voto “não” de V. Exª. 

Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -

des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to hoje a esta
tri bu na para fa lar no va men te do gran de pro gres so do
tu ris mo bra si le i ro nos úl ti mos anos. Antes, que ro fa -
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zer re fe rên cia ao pro je to de lei que apre sen tei nes ta
se ma na, nes ta Casa, em aten di men to às re i vin di ca -
ções da Fe nac tur e de todo o tra de do tu ris mo, e se
re su me da ma i or im por tân cia para o se tor, e que dis -
põe so bre o tra ta men to tri bu tá rio apli cá vel à ba ga gem 
de vi a jan tes pro ce den tes ou des ti na dos ao ex te ri or.
Su cin ta men te, sa be mos que os que vêm do ex te ri or
para o Bra sil têm o di re i to de tra zer até U$500 em
mer ca do ri as e ad qui rir nos co nhe ci dos free-shops
dos ae ro por tos, quan do che gam, ou tros U$500.

A pro pos ta visa per mi tir ao vi a jan te a li ber da de,
que é um di re i to de to dos, de usar a quo ta de mil dó la -
res, per mi ti da pela nos sa le gis la ção, como me lhor lhe 
aprou ver, não fi can do obri ga do a di vi dir esse va lor em 
50% para as com pras fora do país e ou tros 50% com
bens ad qui ri dos em free-shops de en tra da, ain da
mais que mu i tos pro du tos ul tra pas sam o va lor de
US$500.

Há, tam bém, o des con for to para o tu ris ta, que é
a va ri e da de, mu i to aquém do de se ja do, ofe re ci da por
es sas lo jas co nhe ci das como free-shops, com pre ços 
que, na ma i o ria das ve zes, são su pe ri o res aos dos
pro du tos si mi la res en con tra dos em lo jas co muns no
ex te ri or. Isso se cons ti tui numa ver da de i ra re ser va de
mer ca do, é o mo no pó lio ab so lu to im pon do ao ci da -
dão a obri ga to ri e da de de usar o seu di nhe i ro, onde
ele, na ma i o ria das ve zes, não gos ta ria de usar, mas
não há ne nhu ma ma ne i ra le gal de se li vrar des sa si tu -
a ção. Isso pre ci sa mu dar.

Com essa me di da, o tu ris ta terá a co mo di da de
ao efe tu ar suas com pras, res pe i ta do o va lor es ti pu la -
do pela le gis la ção, onde me lhor lhe con vi er. Com
isso, ex tin gue-se a cha ma da re ser va de mer ca do, até 
hoje, às lo jas fran cas, im ple men tan do, as sim, nova
di nâ mi ca a esse se tor.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Se na dor Mo re i ra Men des, V. Exª le van ta um pon to
ex tre ma men te in te res san te que pre ci sa ser de ba ti do:
o fun ci o na men to de lo jas de free shops nos ae ro por -
tos. Esse as pec to tem al gu mas ques tões re le van tes a 
se rem ana li sa das. A pri me i ra de las, apre sen ta da por
V. Exª, tra ta de uma es pé cie de re ser va de mer ca do
em que o vi a jan te che ga ou sai, sen do, de cer ta for -
ma, im pe li do até a com prar aque les pro du tos sem ne -
nhum tipo de con cor rên cia, sem qual quer com pa ra -
ção de pre ço. A ou tra ques tão diz res pe i to exa ta men -
te ao equi lí brio da ba lan ça co mer ci al e da ques tão
das di vi sas no País. Sem dú vi da ne nhu ma, se há um

li mi te de US$500 para se com prar no ex te ri or, não
tem por que ha ver tam bém ou tro li mi te, ou um li mi te
du pli ca do, para se com prar em dó la res nos free
shops. Esse pro ce di men to nada agre ga; pelo con trá -
rio, pro por ci o na a sa í da de di vi sas. Há um pon to que
eu con si de ro ain da mais im por tan te a ser ana li sa do:
as mer ca do ri as que en tram nos free shops vêm em
con têi ne res fe cha dos, num vo lu me mu i to gran de, e
todo ex por ta dor tem que ter gui as. Nor mal men te, as
ex por ta ções são efe ti va men te co mer ci a is, mas nes te
caso os pro du tos che gam di re ta men te às lo jas dos
ae ro por tos ou fi cam es to ca dos nos ae ro por tos em
mu i tos con têi ne res. Ora, aí há uma mar gem de des -
ca mi nho mu i to gran de. Não faço uma acu sa ção di re -
ta, mas le van to a pos si bi li da de de, na mo vi men ta ção
de con têi ne res de free shops, ha ver um des ca mi nho
das mer ca do ri as. Sa be mos que os ae ro por tos são
hoje a gran de por ta de en tra da de mer ca do ria con tra -
ban de a da no País. Então, por to dos es ses as pec tos,
con si de ro ex tre ma men te re le van te a pon de ra ção de
V. Ex.ª e até sua pro po si ção. Ou o País não pode es -
tar im por tan do, da for ma como está, e é pre ci so equi -
li brar a ba lan ça de pa ga men to – por tan to, aca ba-se a
isen ção de US$500 den tro dos fre es hops – ou se dá
ma i or trans pa rên cia a essa ques tão, como quer V.
Ex.ª, am pli an do-se o li mi te para U$S1.000 tan to no
free shop como fora, ou onde o ci da dão pu der com -
prar, com pa ran do, o que gera ma i or com pe ti ti vi da de.
Vol to a re gis trar que é im por tan te esse con tro le na
ques tão do in gres so de mer ca do ri as no di re ci o na -
men to das lo jas de free shop. Não que ro di zer que os
do nos es te jam fa zen do con tra ban do, mas exis te a
pos si bi li da de de, em se di zen do que a mer ca do ria é
para os free shops, ha ver um des ca mi nho for te nos
ae ro por tos como, em tese, a Po lí cia Fe de ral e a Re -
ce i ta Fe de ral vi vem bus can do. Fe li ci to-o por le van tar
a ques tão e es pe ro que o pro je to seja apre sen ta do ra -
pi da men te para que te nha mos con di ções de dis cu -
ti-lo em pro fun di da de e de fen der o con su mi dor bra si -
le i ro. Meus pa ra béns.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço o apar te de V. Ex.ª, mu i to opor tu no por si nal, que 
lem bra um as pec to que não abor dei, da pos si bi li da de
de se en se jar o des ca mi nho. Se não hou ver, fica o re -
gis tro, que vale para as au to ri da des adu a ne i ras bra si -
le i ras.

Digo ain da, na es te i ra de seu ra ci o cí nio, que a
mi nha pro pos ta não pre ten de au men tar o va lor gas to
com mer ca do ri as. Na ver da de, hoje o tu ris ta bra si le i -
ro pode gas tar mil dó la res, dos qua is qui nhen tos no
ex te ri or, e os ou tros qui nhen tos é in du zi do a gas tar
nas lo jas fran cas dos cha ma dos free shops. Se apro -
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va do o pro je to, da qui por di an te o tu ris ta terá a pos si -
bi li da de de de ci dir so bre seus gas tos: se gas ta os mil
dó la res lá fora, se gas ta den tro das lo jas fran cas ou
se di vi de na pro por ção que me lhor lhe aprou ver.

Sr. Pre si den te, vol to ao tema prin ci pal de meu
dis cur so, o pro gres so do tu ris mo bra si le i ro e do tra ba -
lho que a Embra tur vem de sen vol ven do no Bra sil o
que fez por me re cer o que aca ba de con quis tar. Tra -
ta-se da re cen tís si ma ele i ção do seu ilus tre pre si den -
te para o ele va do car go de mem bro do Con se lho da
Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo – OMT. O Dr. Caio
Luiz de Car va lho, que há al guns anos di ri ge o Insti tu to 
Bra si le i ro de Tu ris mo, re ce beu ine gá vel re co nhe ci -
men to da que le or ga nis mo in ter na ci o nal, di an te do
êxi to lar ga men te com pro va do no cum pri men to das di -
re tri zes tra ça das pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so.

A re per cus são de ta ma nha hon ra ria não po de ria 
ser mais sig ni fi ca ti va que a opor tu na ve i cu la ção, na
gran de im pren sa na ci o nal, de pu bli ci da de de pá gi na
in te i ra ver san do so bre o Dia Mun di al do Tu ris mo.
Nela, o Go ver no Fe de ral, o Mi nis té rio do Espor te e
Tu ris mo e a Embra tur ce le bram a his tó ria do tu ris mo
bra si le i ro, ar gu men tan do com pro pri e da de que, nos
úl ti mos 4 anos, im por tan tes re sul ta dos trans fi gu ra -
ram nos so pa no ra ma tu rís ti co.

Evi den te men te, o enun ci a do ofi ci al do Go ver no
não vem es va zi a do de con te ú do, nem tam pou co de
las tro po lí ti co-administrativo. Fo ram nada me nos que
US$670 mi lhões des ti na dos ao Nor des te bra si le i ro,
com o pro pó si to de es ti mu lar o tu ris mo na re gião me -
di an te re cur sos do Pro de tur. Gra ças, em par te, a es -
ses va li o sos re cur sos, 22 mil me tros qua dra dos de
pa tri mô nio his tó ri co fo ram res ta u ra dos no Nor des te.
A isso, acres cen tam-se os qua se R$41 mi lhões em
in ves ti men tos na in fra-estrutura bá si ca nos Esta dos e 
Mu ni cí pi os, com re cur sos ori un dos do or ça men to da
Embra tur.

Por ou tro lado, dos re cur sos dis po ní ve is do Fun -
ge tur, R$54 mi lhões fo ram en de re ça dos aos pe que -
nos em pre sá ri os para fins de fi nan ci a men to – em bo ra 
eu re gis tre que o Ban co do Bra sil, como agen te fi nan -
ce i ro do pro gra ma, até a pre sen te data, pou co ou
qua se nada tem li be ra do para es ses pe que nos em -
pre sá ri os que não con se guem aten der às in jus ti fi ca -
das exi gên ci as de ca das tro e ga ran ti as exi gi das pelo
ban co -, além de ou tros 18 mi lhões que ser vi ram para
fi nan ci a men to para Esta dos e Mu ni cí pi os. Como
mola pro pul so ra da Po lí ti ca Na ci o nal de Tu ris mo, o
Go ver no apli cou, des de 1995, R$40 mi lhões em
ações de pro mo ção e mar ke ting.

Sob a pers pec ti va de ge ra ção de em pre gos e do 
in cen ti vo à me lho ria da ca pa ci ta ção pro fis si o nal,
cabe des ta car que a Embra tur, nos úl ti mos qua tro
anos, pro por ci o nou tre i na men to es pe ci a li za do a cer -
ca de 240 mil pro fis si o na is da área, ban ca do com re -
cur sos do FAT. Dig na de men ção é, igual men te, a in -
for ma ção de que 80 mil es tu dan tes bra si le i ros fo ram
in se ri dos no Pro gra ma de Ini ci a ção Esco lar para o
Tu ris mo, além da for ma ção de 850 mo ni to res for ma -
dos para o pro gra ma do Eco tu ris mo. Como efe i to
mul ti pli ca dor, o Pro gra ma Na ci o nal de Mu ni ci pa li za -
ção do Tu ris mo ca pa ci tou mais de 3 mil agen tes mu -
ni ci pa is em todo o País.

No ba lan ço dos re sul ta dos con quis ta dos, a ava -
li a ção não po de ria ser mais po si ti va e al vis sa re i ra. O
se tor do tu ris mo acu sa um fa tu ra men to con jun to de
US$38 bi lhões, seja na for ma di re ta, seja na for ma in -
di re ta, pro por ci o nan do US$3,6 bi lhões de in gres so de 
di vi sas. Além dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, fo ram re gis tra dos US$7 bi lhões ge ra dos em
im pos tos di re tos e in di re tos. Ou tro ob je ti vo ple na -
men te re a li za do se deu na es fe ra da po lí ti ca de en ga -
ja men to das ci da des no Pro gra ma de Mu ni ci pa li za -
ção do Tu ris mo, que che gou a en vol ver, até o mo -
men to, mais de 1.200 Mu ni cí pi os bra si le i ros de to dos
os Esta dos.

Re fle xo dis so foi o re po si ci o na men to do Bra sil
no ran king in ter na ci o nal da Orga ni za ção Mun di al do
Tu ris mo, que re clas si fi cou o País do 43º em 1994
para o 29º lu gar em 1999. Não por aca so, o nú me ro
de pas sa ge i ros do més ti cos que de sem bar ca ram em
ae ro por tos na ci o na is do brou nos úl ti mos qua tro anos, 
su bin do de 13 mi lhões para 26 mi lhões.

Para o fu tu ro pró xi mo, US$6 bi lhões es tão pre -
vis tos para no vos in ves ti men tos pri va dos no se tor, o
que con so li da de vez a par ti ci pa ção do em pre sa ri a do
no de sen vol vi men to da in dús tria tu rís ti ca bra si le i ra. A
par ce ria da Embra tur com as en ti da des do se tor pri -
va do tem-se mos tra do ex tre ma men te com pen sa tó ria. 
Da sua par te, o Pro gra ma Avan ça Bra sil as se gu ra a
des ti na ção de ou tros R$650 mi lhões aos 24 gran des
pro gra mas na ci o na is de tu ris mo, com pro me ti dos com 
a ge ra ção de 500 mil no vos em pre gos até o ano de
2003.

A meta do Go ver no Fe de ral con sis te, de fato, no 
au men to do flu xo de tu ris tas es tran ge i ros para a fa i xa
de 6,5 mi lhões, bem como no au men to do flu xo de tu -
ris tas na ci o na is para a fa i xa dos 57 mi lhões. No âm bi -
to dos pro gra mas da Embra tur, es ti ma-se a des ti na -
ção de US$200 mi lhões para o Pro e co tur, na nos sa
Re gião Ama zô ni ca, US$400 mi lhões para o Pro de tur
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Sul e ou tros US$400 mi lhões para o Pro de tur Pan ta -
nal.

Para o ano 2000, a Embra tur, em ação con jun ta
com a Fe nac tur (Fe de ra ção Na ci o nal de Tu ris mo),
pla ne ja a par ti ci pa ção do Bra sil em mais de 10 fe i ras
in ter na ci o na is. De ja ne i ro a de zem bro do ano pró xi -
mo, o País ocu pa rá di ver sos stands das fe i ras de tu -
ris mo na Eu ro pa e Esta dos Uni dos. Lis boa, Ma dri, Mi -
lão, Ber lim, Ge ne bra, Chi ca go e Lon dres são al gu -
mas das gran des ci da des jun to às qua is o Bra sil já
con fir mou pre sen ça como des ta ca do ex po si tor.

Para tan to, vi san do a co o pe rar na ope ra ci o na li -
za ção des sa em pre i ta da, a Fe nac tur pres ta ser vi ço
de ines ti má vel va lia, não so men te ar ti cu lan do a ins ta -
la ção dos stands mas tam bém pro mo ven do a di vul -
ga ção do tu ris mo bra si le i ro mun do afo ra. Todo esse
for mi dá vel tra ba lho da Fe nac tur deve sua re co nhe ci -
da efi ciên cia à com pe ten tís si ma ge rên cia de seu Pre -
si den te, Mi chel Tuma Ness, e seu Pre si den te de Hon -
ra, Adel Au a da, de cu jas ini ci a ti vas a di vul ga ção do
tu ris mo ao Bra sil no ex te ri or tan to de pen de.

Sr. Pre si den te, em suma, tor na-se in dis cu tí vel a
di men são ex tra or di na ri a men te ex pan si va ad qui ri da
pela in dús tria do tu ris mo nos úl ti mos qua tro anos. O
es for ço do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que na for mu la ção de uma po lí ti ca sé ria, prag má ti ca
e so ci al men te jus ta con fi gu ra-se como o pres su pos to
ne ces sá rio à pros pe ri da de ve ri fi ca da no tu ris mo bra -
si le i ro. Enfim, o co ro a men to de tal êxi to não po de ria
ser mais em ble má ti co que a no me a ção do ilus tre Pre -
si den te da Embra tur, Dr. Caio Luiz de Car va lho, ao
Con se lho da Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo ali a do
à in ques ti o ná vel ca pa ci da de do Mi nis tro Ra fa el Gre -
ca, do Espor te e Tu ris mo, que, de bal de to das as in -
jus tas crí ti cas as sa ca das con tra sua pes soa, im pri miu 
ao tu ris mo na ci o nal uma nova di men são.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º
Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Sras e Srs. Se na do res, tra go a esta tri bu na um 
ape lo a quem pos sa ou vir, em de fe sa de aci o nis tas
mi no ri tá ri os do Ban co Ba me rin dus, que, la men ta vel -
men te, fo ram aban do na dos à sua pró pria sor te pelo
Go ver no da União.

Quem sabe esse ape lo pos sa ser di ri gi do es pe -
ci al men te à Li de ran ça do Go ver no nes ta Casa, que
hoje re ve lou uma enor me ca pa ci da de de con ven ci -
men to na pro te ção e na de fe sa de um Mi nis tro de
Esta do e, por con se qüên cia, de pes so as in te res sa -
das na ati vi da de de jo gos de azar no Bra sil, ao fa zer
com que Se na do res re ti ras sem suas as si na tu ras
apos tas a um re que ri men to que pre ten dia ins ta lar
uma CPI nes ta Casa. Por tan to, di ri jo este ape lo es pe -
ci al men te à Li de ran ça do Go ver no e, quem sabe,
tam bém à Li de ran ça do PMDB nes ta Casa, res pon -
sá vel prin ci pal pela ins ta la ção pela CPI do Sis te ma
Fi nan ce i ro no Se na do Fe de ral.

Esses aci o nis tas mi no ri tá ri os re pre sen tam
53.200 in ves ti do res, que vi vem pro ble ma so ci al de -
cor ren te dos trans tor nos so fri dos, já que vi ram suas
eco no mi as se rem con fis ca das de po is de lon gos anos 
de in ves ti men tos e de mu i to sa cri fí cio. O con fis co
ocor reu com a trans fe rên cia do Ba me rin dus para o
gru po in glês Hong Kong and Shan gai Ban king Cor po -
ra ti on – HSBC.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, eles es tão 
aban do na dos à pró pria sor te, como já dis se. O Co ro -
nel Eu cli des Nas ci men to Ri bas, que pre si de a Asso ci -
a ção Bra si le i ra de Inves ti do res Mi no ri tá ri os do Gru po
Ba me rin dus, tem vin do a Bra sí lia inú me ras ve zes,
mas suas vi a gens não re sul tam em so lu ção, por que
há como que um des pre zo às re i vin di ca ções le gí ti -
mas de mais de 53 mil fa mí li as pre ju di ca das por essa
trans fe rên cia du vi do sa do Ba me rin dus para o HSBC.

A pro pó si to, o Ban co Cen tral su pos ta men te de -
ve ria pro te ger os aci o nis tas mi no ri tá ri os, mas na re a -
li da de pre ju di cou 53.200 in ves ti do res e suas fa mí li as
com uma ex pro pri a ção no pro ces so de trans fe rên cia
do ban co para o gru po in glês, em con di ções as som -
bro sa men te ge ne ro sas. Por isso, di ri gi mos ao Ban co
Cen tral um ape lo para que se sen si bi li ze di an te do
dra ma vi vi do por mais de 53 mil fa mí li as.

Apro ve i to a opor tu ni da de para ler tre chos de um 
re la tó rio so bre a trans fe rên cia do Ba me rin dus para o
HSBC, que com pro va er ros in crí ve is co me ti dos pelo
Go ver no, com os qua is não po de mos con cor dar.

“Qu an do o Ban co e o Go ver no da União de ci di -
ram trans fe rir o Ban co Ba me rin dus para o HSBC da
Ingla ter ra, não se sabe até hoje quem teve a idéia e
de quem foi a es tra té gia ar ra sa do ra da “do a ção” da
par te boa do ban co aos in gle ses. A úni ca idéia de que
se tem no tí cia foi trans mi ti da pelo Sr. Mi nis tro Pe dro
Ma lan na in qui ri ção do Se na do, que afir mou que “o
ban co va lia me nos que zero”.

Re al men te, da ma ne i ra como foi fe i ta a trans fe -
rên cia, e prin ci pal men te quan do o Ban co Cen tral pas -
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sou a exe cu tar a li qui da ção ex tra ju di ci al, hou ve uma
li qui da ção na acep ção to tal da pa la vra. To dos per de -
ram com essa tran sa ção: o País, por que per deu um
ban co bra si le i ro per ten cen te a bra si le i ros, e os aci o -
nis tas mi no ri tá ri os, que não to ma vam par te na ad mi -
nis tra ção, sen do que a par tir de ago ra a re mes sa de
lu cros vai acres cer para su prir os aci o nis tas in gle ses
com mo e da for te.

Mu i tos mi no ri tá ri os co me ça ram a in ves tir no
ban co quan do ele nas ceu. Tan to que na re gião de To -
ma zi na, no Pa ra ná, ci da de de ori gem do Ba me rin dus, 
há mu i ta gen te que hoje sen te pro fun da men te a per -
da. E eles es tão em todo o País. São na ma i o ria pes -
so as ido sas, e os di vi den dos das ações que pos su -
íam com ple men ta vam a apo sen ta do ria ou, o que é
pior, eram a úni ca fon te de ren da.

Há quem diga que o mer ca do aci o ná rio é um
mer ca do de ris co e que quem en tra sabe que pode
per der. Mas não nes sas cir cuns tân ci as, quan do não
se está fa lan do de es pe cu la do res, mas de pou pa do -
res que in ves ti ram numa ins ti tu i ção fis ca li za da pelo
Ban co Cen tral, uma au to ri da de con fiá vel. Tan to que
em ne nhum mo men to os aci o nis tas mi no ri tá ri os pen -
sa ram em ven der seus pa péis.

Ou tro as pec to im por tan te é o da res pon sa bi li da -
de des ses in ves ti do res na in ter ven ção do Ba me rin -
dus. Ne nhum de les par ti ci pa va da ad mi nis tra ção por -
que eram, jus ta men te, mi no ri tá ri os. E em ne nhum
mo men to o Ban co Cen tral aler tou so bre o pro ble ma,
mes mo sa ben do das di fi cul da des. Tan to que co lo cou
uma equi pe es pe ci al tra ba lhan do den tro do Ba me rin -
dus des de ju lho de 1996.

E vale lem brar que a ex pres são “mi no ri tá rio” de -
fi ne fal ta de po der na ad mi nis tra ção, mas não sig ni fi -
ca pou co di nhe i ro in ves ti do. Os 53.200 aci o nis tas
eram do nos de R$386 mi lhões do pa tri mô nio do ban -
co. Ido sos, eles não te rão con di ções de re cu pe rar o
pre ju í zo ma te ri al, isso sem fa lar nos pro ble mas de sa -
ú de pro vo ca dos pela sur pre sa de ver todo o di nhe i ro
vi rar pó na trans fe rên cia do Ba me rin dus para o
HSBC.

Afi nal, de quan to foi o pre ju í zo? Os de ta lhes não 
são co nhe ci dos, por que o con tra to de ven da en tre o
Go ver no Fe de ral e o HSBC não foi di vul ga do, ape sar
de o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so afir mar
que seu Go ver no é trans pa ren te e que tudo se re sol -
ve com diá lo go.

E há tam bém de sen con tro de in for ma ções. O
HSBC che ga a afir mar que ad qui riu to dos os ati vos e
pas si vos do Ba me rin dus (Ga ze ta do Povo, 14/09/97). 
Já fa lar em pre ço jus to é, no mí ni mo, ques ti o ná vel. O
pró prio Di re tor de Fi nan ças do Gru po HSBC, Dou glas 

Flint, dis se que o pre ço mé dio de uma ins ti tu i ção ban -
cá ria está em três ve zes o seu va lor con tá bil (no caso
do Ba me rin dus, mais de R$3 bi lhões em de zem bro
de 1996) e que o “Ba me rin dus cus tou pou co” (Amé ri -
ca Eco no mia, maio de 1997).

O HSBC com prou o an ti go ban co pa ra na en se
por R$381 mi lhões, com pra zo de pa ga men to de sete
anos, e re ce beu em con tra par ti da e à vis ta a ex pres si -
va quan tia de R$376 mi lhões, a tí tu lo de re es tru tu ra -
ção. Paga R$380 mi lhões e re ce be R$376 mi lhões.
Além dis so, o ban co in glês não se res pon sa bi li zou
por con tas do pas sa do e ain da exi giu como ga ran tia a 
ca u ção de tí tu los no Exte ri or.

A con clu são é sim ples: es ses in ves ti do res es tão 
sen do in jus ta men te pre ju di ca dos. Eles es pe ra vam
ser pro te gi dos pela in ter ven ção do Ban co Cen tral, o
que não acon te ceu. Ago ra de se jam re ce ber o que
têm di re i to e que rem po der con ti nu ar con fi an do nas
au to ri da des bra si le i ras.

Qu an do ana li sa da mais cu i da do sa men te a ne -
go ci a ção, po de-se ob ser var que o ne gó cio en tre o
Ban co Cen tral e o HSBC foi cer ca do de mu i tas ir re gu -
la ri da des e pro ce di men tos es tra nhos, se não ve ja -
mos:

- o ne gó cio foi fe i to sem ne nhu ma trans pa rên -
cia, uma vez que, a par tir do mo men to em que o Ban -
co Ba me rin dus so freu in ter ven ção por par te do Ban co 
Cen tral, to dos os atos de vi am-se de sen ro lar com a
má xi ma cla re za, como as leis pre vê em, como se efe -
ti va men te fos se um bem pú bli co, e nun ca ba se a do
num con tra to se cre to, so men te dado ao co nhe ci men -
to pú bli co dois anos após a sua ce le bra ção, em face
da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro no Se na do da Re pú bli -
ca;

- bas ta ler duas pá gi nas do Con tra to de Com pra
e Ven da de Ati vos, fir ma do em 26 de mar ço de 1997,
en tre o Ban co HSBC S.A. e o Ban co Ba me rin dus do
Bra sil S.A., sob in ter ven ção, para se ter cer te za de
que foi in te gral men te mon ta do e re di gi do pe los ad vo -
ga dos do pró prio HSBC, pois, da pri me i ra à úl ti ma li -
nha, só tra ta em dar su per pro te ção ao ban co in glês,
com uma sé rie de van ta gens para eles, sem pen sar
no pa tri mô nio na ci o nal e nos mi no ri tá ri os.

É tris te cons ta tar que as au to ri da des bra si le i ras, 
aque les que ocu pam car gos de con fi an ça do Go ver -
no na área fi nan ce i ra, per mi tem essa atu a ção im pla -
cá vel de uma ins ti tu i ção fi nan ce i ra in ter na ci o nal, con -
tra ri an do os in te res ses de pre ser va ção do pa tri mô nio
na ci o nal.

Di an te dos fa tos ocor ri dos ao lon go dos úl ti mos
anos, há con vic ção de que fo ram os atos pra ti ca dos
pe las au to ri da des bra si le i ras, em es pe ci al o Ban co
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Cen tral do Bra sil, em con jun to com a HSBC Hol ding,
que im pu se ram as per das aos aci o nis tas mi no ri tá ri os
do Gru po Ba me rin dus, que, na qua li da de de me ros
in ves ti do res, fo ram sur pre en di dos com atos al ta men -
te ru i no sos que usur pa ram seu pa tri mô nio.

A le gis la ção do Pro er es ta be le ce cla ra men te
seus ob je ti vos “em res guar dar os in te res ses de de po -
si tan tes e in ves ti do res”. Po rém, numa fla gran te con -
tra ri e da de ao or de na men to ju rí di co vi gen te, teve sua
re da ção al te ra da no voto do Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal nº 46/97, in clu in do o ter mo “não aci o nis ta”, pre -
ten den do, as sim, re ti rar os di re i tos le ga is de pro te ção
dos mi no ri tá ri os, tal qual o que foi con ce di do aos de -
ma is in ves ti do res.

Tra ta-se, por tan to, de fla gran te usur pa ção dos
di re i tos dos aci o nis tas mi no ri tá ri os.

As aná li ses ju rí di cas dos fa tos têm se mos tra do
ex tre ma men te di fí ce is, já que os pou cos do cu men tos
dis po ni bi li za dos re su mem-se a no ti ciá ri os de jor na is
e re vis tas, além do con tra to base ob ti do via tri bu na is
tra ba lhis tas. Não se con se gue en ten der as ra zões de
tan to si gi lo em do cu men tos que são ne ces sá ri os para 
com pro var a usur pa ção do pa tri mô nio de for ma vi o -
len ta e com ple ta men te fora da lei. Assim que es ses
do cu men tos fo rem dis po ni bi li za dos, pos si bi li ta rão a
pro va de que os atos fo ram da no sos ao País e aos
bra si le i ros.

Tam bém au to ri da des im por tan tes não con se -
gui ram en ten der o que ocor reu, como o Se na dor José 
Sar ney, que dis se: “O Bra sil en tre gou o ma i or prê mio
do mun do, pre sen te de ca sa men to real, a um ban co
es tran ge i ro, o HSBC. Quem da ria esse pa tri mô nio a
um ban co bra si le i ro?” É a per gun ta do Se na dor José
Sar ney, ex-Presidente da Re pú bli ca. 

Exis tem vá ri os itens no con tra to de trans fe rên -
cia do Ba me rin dus para o HSBC que ca u sam gran de
pre ju í zo em be ne fí cio do com pra dor.

Aliás, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
esse é mais um exem plo da di la pi da ção do pa tri mô -
nio pú bli co na ci o nal, que vem se ve ri fi can do com a
pri va ti za ção das em pre sas es ta ta is do Bra sil, e mes -
mo quan do se tra ta de pa tri mô nio pri va do bra si le i ro,
caso do Ba me rin dus.

Na pá gi na 10 do con tra to cons ta: “Cláu su la 4 –
Fun do de Co mér cio e Ati vos Intan gí ve is. O ágio pela
aqui si ção do Fun do de Co mér cio e ou tros ati vos re la -
ci o na dos ao ne gó cio ad qui ri do é de R$381,6 mi -
lhões”.

Nas pá gi nas 32 e 33 cons ta: “Cláu su la 22 – De -
pó si to de Ca u ção. O Ba me rin dus de ve rá de po si tar
jun to ao HSBC a quan tia to tal de R$381,6 mi lhões...
ca u ci o na dos em fa vor do Ban co HSBC, na for ma do

Ane xo IV. O pra zo to tal do de pó si to será de 7 anos; os 
ju ros se rão equi va len tes à TR acres ci da de 6% ao
ano; os ju ros in ci den tes tam bém se rão ca u ci o na dos;
o res ga te ocor re rá a par tir de 3 anos, re a li za dos anu -
al men te em quan tia equi va len te a 50% do va lor dos
lu cros lí qui dos dis tri bu í ve is do HSBC, no exer cí cio
pre cen den te, até o quin to ano. Ha ven do sal do de vi do
e não pago esse de ve rá ser pago no fi nal do sé ti mo
ano”.

Vê-se que o va lor do fun do de co mér cio ar bi tra -
do pelo Ban co Cen tral, além de ir ri só rio, tem um ab -
sur do pra zo de 7 anos para pa ga men to, e com os pró -
pri os lu cros do ne gó cio. De ma ne i ra en ga no sa, cons -
ta da cláu su la 6, que o pa ga men to des se ágio se ria
efe tu a do em 31/03/97, po rém a cláu su la 22 obri ga a
de po si tar esse va lor numa con ta-caução pelo pra zo
de 7 anos.

Se ve ri fi car mos que o Ban co Real foi ven di do ao 
ABN Amro por cer ca de US$2 bi lhões, para 40% das
ações de con tro le do ban co, com to dos os seus even -
tu a is pro ble mas de ati vos e pas si vos, po de mos sen tir
o modo ir re gu lar como foi ne go ci a do o Ba me rin dus,
que era ma i or e mais ren tá vel que o Ban co Real. Se
con si de rar mos que o HSBC po de ria es co lher os ati -
vos e pas si vos que mais lhe con vi es sem, seu va lor
de ve ria ser ma i or ain da. Ou tros exem plos po dem ser
cons ta ta dos nos ca sos dos Ban cos No ro es te e BCN,
que tam bém fo ram ven di dos re cen te men te por pre -
ços mu i to su pe ri o res ao do Ba me rin dus e sem qual -
quer es co lha de ati vos e pas si vos. Con for me ba lan ço
pu bli ca do em 24-2-99, o lu cro lí qui do do HSBC, em
1998, foi de R$114,735 mi lhões, so men te no Ban co.
O Pre si den te Ge og he gan de cla rou que o Gru po
HSBC teve um lu cro em 1998 de mais 190 mi lhões,
ou me ta de do va lor ar bi tra do para o go od will, que re -
al men te nem che gou a ser pago. Não há dú vi da de
que o va lor ar bi tra do pelo Ban co Cen tral é to tal men te
vil e po de ria ser bem me lhor se fos sem ace i tas e ana -
li sa das ou tras pro pos tas, mes mo den tro do nos so
País, pois só foi ven di da a par te ex ce len te do Ban co,
sem ris co ne nhum aos com pra do res. A aqui si ção foi
efe tu a da li vre de qua is quer pro ble mas, já que o con -
tra to per mi tiu a es co lha de ati vos e pas si vos que mais 
lhes con vi es sem, de i xan do os even tu a is ris cos e per -
das para os aci o nis tas mi no ri tá ri os, que não ti nham
qual quer ação na ad mi nis tra ção do ban co mas aca -
ba ram ven do seus bens con fis ca dos.

O Pro er foi fe i to para so cor rer o sis te ma fi nan ce -
i ro. Esse di nhe i ro per ten ce ao povo bra si le i ro, não é
pro pri e da de par ti cu lar de ban que i ros ou mes mo do
Ban co Cen tral e, como tal, es ses gas tos de vem ser
fe i tos de ma ne i ra cla ra e trans pa ren te. Obser va-se
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que o di nhe i ro em pre ga do pelo Pro er no caso Ba me -
rin dus já foi pago in te gral men te, o que de no ta que o
rom bo não era tão gran de como pro pa la do pelo Ban -
co Cen tral. Todo o di nhe i ro pago para as ope ra ções
de trans fe rên cia do Ba me rin dus para o HSBC foi de
uso ex clu si vo do HSBC e foi re ti ra do pelo Ban co Cen -
tral em nome do Ba me rin dus para uso dos in ter ven to -
res e li qui dan tes em vá ri os gas tos dis cu tí ve is, e o que
é pior: no pri me i ro dia de in ter ven ção, a com pra de
uma ga ran tia de Bra zi li an Bonds – por uma co in ci dên -
cia – pelo in ter ven tor da oca sião, Sr. Luiz Car los Alva -
rez, atu al men te Di re tor de Fis ca li za ção do Ban co
Cen tral.

O ma i or be ne fí cio foi o sub sí dio que o Ban co
Cen tral con cor dou em dar ao HSBC para a re es tru tu -
ra ção do ban co, fa zen do uma pro vi são de mais de
R$375.876.000,00, além de ou tros R$56 mi lhões a tí -
tu lo de pro vi são de na tu re za tra ba lhis ta, am bos nos
pri me i ros 90 dias. As pro vi sões de na tu re za tra ba lhis -
ta fo ram tam bém gran de men te com ple men ta das em
acor dos pos te ri o res, quan do o HSBC re ce beu mais
R$842 mi lhões em novo acer to de con tas. Na pá gi na
11, cons ta: “Cláu su la 5 – Ati vos Vin cu la dos e Pro vi -
sões. O Ban co Anti go con cor da que, para o equi lí brio
ope ra ci o nal das suas ati vi da des ban cá ri as, faz-se ne -
ces sá ria a re es tru tu ra ção das mes mas, o que im pli -
ca rá um cus to apro xi ma do de R$375.876.000,00,
pro vi são já des cri ta no ane xo II do con tra to, jun ta -
men te com a pro vi são de na tu re za tra ba lhis ta de
R$56 mi lhões e R$431.876.000,00 em três par ce las
de R$143.958.666,00 em 30, 60 e 90 dias. O mon tan -
te de fi ni ti vo da pro vi são de na tu re za tra ba lhis ta será
ajus ta do no pra zo de 180 dias”.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, fa ze mos
ques tão de ler as cláu su las do con tra to para que fi -
quem re gis tra das como do cu men to ofi ci al nos Ana is
des ta Casa as ir re gu la ri da des pra ti ca das nes sa tran -
sa ção que, la men ta vel men te, veio em pre ju í zo do
nos so País.

Esses va lo res fo ram pa gos pra ti ca men te à vis -
ta, en quan to o re ce bi men to do fun do de co mér cio
dar-se-á em 7 anos. Ambos os va lo res fo ram ar bi tra -
dos de for ma a be ne fi ci ar o com pra dor e a “re es tru tu -
ra ção ne ces sá ria”, re su miu-se ao en cer ra men to de
300 agên ci as, ins ta la ção de al gum equi pa men to e de
um novo cen tro de pro ces sa men to de da dos e trans -
for ma ção da sede do ban co, o Pa lá cio Ave ni da, com
uma nova e lu xu o sa de co ra ção. Mes mo as sim, ape -
sar de não exis tir qual quer pres ta ção de con tas for -
mal des ses gas tos, acre di ta mos que os va lo res se -
jam mu i to in fe ri o res aos es ta be le ci dos. Na CPI do
Sis te ma Fi nan ce i ro, o Pre si den te do HSBC só con se -

guiu ex pli car o gas to de R$60 mi lhões para a mon ta -
gem de um sis te ma de pro ces sa men to de da dos.
Para en cer rar uma agên cia, nada cus ta ao HSBC, já
que os even tu a is cus tos en vol vi dos com de mis são de 
fun ci o ná ri os e de vo lu ção dos imó ve is são re pas sa -
dos ao Ba me rin dus sob li qui da ção. Quem re al men te
con cor dou com isso foi o Ban co Cen tral, na qua li da de 
de in ter ven tor, e não o ban co an ti go, mu i to me nos os
mi no ri tá ri os.

Os lu cros re a li za dos pelo HSBC já no pri me i ro se -
mes tre da ope ra ção se ri am in com pre en sí ve is se o Ba -
me rin dus não es ti ves se fun ci o nan do nor mal men te.
Mais in com pre en sí vel ain da é o ele va do va lor que foi
dado ao HSBC a tí tu lo de re es tru tu ra ção.

Em re cen te pro nun ci a men to do Pre si den te Ge -
og he gan, é ci ta do um in ves ti men to fu tu ro de R$100
mi lhões para re e qui par to tal men te as 150 ma i o res
agên ci as do ban co, que, de qual quer ma ne i ra, deve
ser um cus to do novo pro pri e tá rio e nun ca do an te ri or.

O ban co in glês era mi no ri tá rio, en tre tan to, no
ba lan ço de 31-12-96, o ban co, que de ti nha apro xi ma -
da men te 6% do ca pi tal, co lo cou to tal men te em pre ju í -
zo a sua par ti ci pa ção jun to ao Ba me rin dus. Di fí cil se
tor na en ten der, uma vez que nes sa data as ações ti -
nham va lor e po de ri am ser ven di das tran qüi la men te
na bol sa (co ta ção de R$16,48 por ação). A nos so ver,
o Ban co HSBC sim ples men te não quis ven der por que 
es ta ria re ce ben do a sua apli ca ção de ou tra ma ne i ra,
e o ne gó cio já de via es tar acer ta do, como de i xa trans -
pa re cer a ope ra ção Symphony, ou até mes mo com
sub sí di os da dos pela con sul to ra KPMG. É evi den te
que o HSBC, que ti nha um par ti ci pan te atu an do no
Ban co Ba me rin dus, em pur rou de fi ni ti va men te o ban -
co pa ra na en se para sua in ter ven ção, des pre zan do os 
va lo res que de ti nha como aci o nis ta. A ope ra ção
Symphony de mons tra cla ra men te que des de no vem -
bro de 1996 o HSBC já es ta va se pre pa ran do para a
to ma da do Ban co Ba me rin dus e pre pa ran do seu pes -
so al com tre i na men to em São Pa u lo e Cu ri ti ba. Tam -
bém para ser or ques tra da a ma no bra, o fato de te rem
co lo ca do as ações em pre ju í zo só foi do co nhe ci men -
to pú bli co nos pri me i ros dias de mar ço de 1997, le -
van do ao gol pe fa tal.

As sub si diá ri as fo ram trans fe ri das pe los seus
va lo res con tá be is in di ca dos no Ane xo I do con tra to.
So men te com uma ava li a ção por es pe ci a lis tas em
cada ne gó cio se ria pos sí vel dar o seu ver da de i ro va -
lor e ain da mais que o HSBC efe tu a rá os ajus tes ne -
ces sá ri os no va lor con tá bil das sub si diá ri as e de ter -
mi na rá os res pec ti vos va lo res con tá be is fi na is. Tam -
bém de i xa de ser ava li a do o lu cro fu tu ro, pon to, cli en -
te la etc, que da ria o va lor real da tran sa ção e nun ca a
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fi xa ção de seu va lor pelo com pra dor. Alguns ba lan ços 
das sub si diá ri as de mons tram o lu cro es pan to so que
ti ve ram numa épo ca em que as em pre sas na ci o na is
es tão em di fi cul da des.

Além de todo o fa vo re ci men to no con tra to de
com pra, foi im pos ta uma pres ta ção de ser vi ços atra -
vés do Mid land Bank Ser vi ços Ltda., uma sub si diá ria
do HSBC, quan to à ad mi nis tra ção e co bran ça de to -
dos os cré di tos en tão exis ten tes, em que o Ba me rin -
dus com pro me teu-se a pa gar à con tra ta da uma co -
mis são de 3% ao ano so bre o va lor no mi nal dos cré di -
tos, acres ci da de uma co mis são re la ti va ao êxi to, na
re cu pe ra ção, de 6% do va lor. Se o ban co não fi zer
nada, como não fez, ga nha ri am 90 mi lhões a tí tu lo de
co mis sões, por ano. Entre tan to, após qua se dois
anos, o Mid land Bank fez um adi ti vo di mi nu in do um
pou co a co mis são a re ce ber, mas na CPI dos Ban cos
eles con fir ma ram que, como um fa vor, ba i xa ri am o
va lor da taxa. Essa dá di va dos in gle ses cons ta no
con tra to prin ci pal e num adi ti vo dos ane xos.

O Mi nis té rio Pú bli co de São Pa u lo, por meio de
dois pro cu ra do res que de ram no seu des pa cho de po -
i men tos al ta men te con tun den tes, que de vem ser
trans cri tos como ele men tos com pro ba tó ri os, de como 
a Pro cu ra do ria da Re pú bli ca jul ga a ma ne i ra como os
ad mi nis tra do res pú bli cos agi ram nes se caso. Exis te
um pro ces so que está cor ren do no Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral em Bra sí lia com to das as fa lhas apon ta das
na “do a ção” do Ban co Ba me rin dus para o HSBC,
bem como dos di ri gen tes do Ban co Cen tral que to ma -
ram par te na tran sa ção efe ti va da, até ago ra sem ne -
nhu ma trans pa rên cia ou diá lo go.

To dos os itens do de po i men to do Sr. Ge og he -
gan jun to à CPI es tão trans cri tos em ane xo, com sua
pu bli ca ção no Diá rio do Con gres so, fi can do cla ra a
con tra di ção que o mes mo co me teu, como a que diz
que só tra tou e efe ti vou a com pra do Ban co Ba me rin -
dus a par tir do dia 4 de mar ço de 1997. A Ope ra ção
Symphony de i xa cla ro isso.

A Jus ti ça do Tra ba lho já re co nhe ceu que o
HSBC é su ces sor do Ban co Ba me rin dus na área da
Jus ti ça do Tra ba lho e es tão em cur so na Jus ti ça do
Pa ra ná de man das, em que o Tri bu nal de Alça da tam -
bém já re co nhe ceu para qual quer efe i to, ten do em
vis ta que nada mu dou na trans fe rên cia e até o mes -
mo nú me ro de con ta cor ren te e ou de pou pan ça per -
ma ne cem, de ter mi nan do que o HSBC é o su ces sor
efe ti vo do Ban co Ba me rin dus.

Além das van ta gens já de fi ni das no con tra to,
per mi tiu o Ban co Cen tral, em car ta para o Se na do,
con ces sões onde o ban co in glês pode de i xar de apli -
car cré di tos imo bi liá ri os do di nhe i ro ad vin do de ca der -

ne tas de pou pan ça, pelo pra zo de dois anos, com
mais um para o en qua dra men to. O Sr. Ge og he gan
con fir mou na CPI que a di fe ren ça de ju ros já ren deu
ao HSBC R$500 mi lhões por ano, nos dois anos que
já pas sa ram. Esse item cons ta da car ta do Ban co
Cen tral ao Se na do Fe de ral, item 17, le tra “B”.

Ma i or ab sur do foi pre ver no con tra to que o
HSBC não pre ci sa va com prar as agên ci as, mas
tão-somente R$200 mi lhões em imó ve is. Assim, ad -
qui riu al guns imó ve is de ter ce i ros e o Pa lá cio Ave ni -
da, que trans for mou num ver da de i ro pa lá cio. Os de -
ma is imó ve is do Ba me rin dus fo ram ven di dos por um
pre ço mu i to ba i xo, com des con tos de até 20% para
apli ca do res bra si le i ros, que se obri ga ram a alu gá-lo
ao HSBC por um pre ço pre fi xa do mu i to ba i xo, para
mais des va lo ri zar o imó vel, e sem qual quer di re i to de
va lor do pon to. Além dis so, as ava li a ções fo ram fe i tas 
pelo HSBC e usa das pelo Ban co Cen tral quan do do
le i lão dos imó ve is, sen do in se ri do pelo mes mo um
des con to de 20%. 

O Ban co Cen tral in ti mou a Asso ci a ção dos Mi -
no ri tá ri os a apre sen tar em dois dias um pro fis si o nal
para ava li ar os imó ve is, in ti ma ção essa fe i ta por um
ad vo ga do per ten cen te ao HSBC, o que de mons tra
fal si da de ide o ló gi ca e que os dois ci ta dos são par ce i -
ros na mon ta gem des se es que ma e a con ti nu i da de
do uso dos imó ve is sem que seja ne ces sá rio com prar
os mes mos. Entre tan to, fo ram com pra dos ou tros imó -
ve is, até R$200 mi lhões, que nada ti nham a ver com o 
Ban co Ba me rin dus, de i xan do os mes mos com um ca -
pi tal imo bi li za do mu i to pe que no. E, como dis se o em -
pre sá rio Antô nio Ermí rio de Mo ra es: “Ba te mos pal -
mas para todo ca pi tal es tran ge i ro que vier para o
País, des de que seja a par tir do pri me i ro ti jo lo”.

O Ban co Cen tral con si de rou em to das as eta pas 
que os aci o nis tas mi no ri tá ri os de vem ter o pre ju í zo.
Isso tal vez fos se vá li do quan do no jogo da Bol sa de
Va lo res so bem e des cem os va lo res in ves ti dos, mas
nun ca quan do a au tar quia que os de via pro te ger é
que de to na o pro ces so de ex pro pri a ção. São os tec -
no cra tas que, a tí tu lo de re pa ra ção, tudo des tro em, e
a eco no mia e as fi nan ças do País fi cam en tre gues à
pre po tên cia sus pe i ta pela ma ne i ra que con du zem os
ne gó ci os, sem trans pa rên cia e mu i to me nos diá lo go,
pois pelo po der que têm, fi cam des pro vi das de éti ca
ou su je i ção às leis. Inde pen den te men te do que se pu -
der apu rar do que re al men te hou ve no caso Be me rin -
dus, os le gis la do res de ve ri am pro du zir leis e re gu la -
men tos para que o Ba cen não faça suas pró pri as leis,
sua au to-avaliação e in ter pre ta ção como lhe con vém
no mo men to, mas não con vém a uma de mo cra cia
real e du ra dou ra como se de se ja no nos so País.
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Assim é que o atu al Pre si den te do Ban co Cen -
tral con si de ra im pres cin dí vel a pro te ção aos aci o nis -
tas mi no ri tá ri os (Ga ze ta do Povo, 15-8-99) e o pró prio 
di re tor do BNDES diz (12-9-99) que é ne ces sá rio re vi -
sar o pro ces so de des na ci o na li za ção para pre ser var
as em pre sas na ci o na is, o que foi fe i to du ran te o Pla no 
Real.

É ne ces sá rio ma i or diá lo go en tre as par tes, es -
pe ci al men te o HSBC, a fim de que não haja ven ce do -
res ou ven ci dos e que seja en con tra da uma so lu ção
atra vés da trans pa rên cia.

Caso isso não seja pos sí vel pela in tran si gên cia
de al gu ma das par tes, so men te a Jus ti ça bra si le i ra
terá que en con trar uma so lu ção, já que tem de mons -
tra do um to tal ama du re ci men to e con fi a bi li da de.

Sr. Pre si den te, le rei ape nas mais um pe que no
tre cho des te re la tó rio.

Por oca sião da ven da do Ba me rin dus ao HSBC, 
este exi giu uma ga ran tia no ex te ri or de US$1,2 bi -
lhão, va lor que da ria co ber tu ra ao seu in ves ti men to
de ca pi tal no Bra sil, pro gra ma do em US$1 bi lhão.

No dia 27-3-97, um dia após a in ter ven ção, o
Ban co Cen tral do Bra sil ad qui riu, em nome do Ba me -
rin dus, sob in ter ven ção, pa péis da dí vi da ex ter na bra -
si le i ra, no va lor de face de US$1.200.000,00, en tre -
gan do-os em ga ran tia ao pró prio Ban co Cen tral, que,
por sua vez, en tre gou uma car ta-garantia ao HSBC,
para as se gu rar o in ves ti men to no ca pi tal so ci al que o
mes mo tra ria ao Bra sil, para o Ba me rin dus.

Qu an do da au diên cia pú bli ca pe ran te o Ple ná rio 
do Se na do Fe de ral, do Sr. Mi nis tro Pe dro Ma lan, de
11-6-97, per gun ta do por um Se na dor so bre essa tran -
sa ção, o mes mo não sou be ou não quis res pon der no
ato, pro pon do-se a res pon der pos te ri or men te. Após
vá ri as co bran ças por par te do Se na dor, em 8-10-97, o 
Mi nis tro res pon deu, ane xan do car ta do Ban co Cen -
tral, que ci ta va:

“A pro pó si to, in for mo que a aqui si ção de tí tu los
da dí vi da pú bli ca ex ter na bra si le i ra, no va lor de
US$804 mi lhões, foi efe tu a da por este Ban co Cen tral, 
agin do em nome do Ban co Ba me rin dus S. A – sob in -
ter ven ção. Esses tí tu los não fo ram com pra dos no
Ban co HSBC e sim ad qui ri dos no mer ca do por meio
de ou tras ins ti tu i ções fi nan ce i ras de gran de pre sen ça
in ter na ci o nal (PJ Mor gan, ING e Gold man & Sachs).

To das as ope ra ções de com pras efe tu a das por
esta Au tar quia para re pas se ao Ba me rin dus ocor re -
ram a va lo res aba i xo das co ta ções mé di as do mer ca -
do. Enquan to es sas re pre sen ta vam 4,38% nos dias
das tran sa ções, o pre ço mé dio das aqui si ções fe i tas
pelo Ban co Cen tral não ul tra pas sou 64,31%”.

Sr. Pre si den te, peço a V. Exª que au to ri ze a
trans cri ção nos Ana is da Casa da úl ti ma pá gi na des te 
re la tó rio no qual ba se ei meu pro nun ci a men to, para
que seja um cha ma men to às au to ri da des fe de ra is,
es pe ci al men te em de fe sa do di re i to de aci o nis tas mi -
no ri tá ri os, so bre tu do aque les que re pre sen tam fa mí li -
as sem ma i or po der aqui si ti vo e que, la men ta vel men -
te, hoje se en con tram em si tu a ção so ci al de li ca da. 

É um ape lo que – re pi to – for mu lo ao Ban co
Cen tral, ao Pre si den te da Re pú bli ca e à Li de ran ça do
Go ver no nes ta Casa, e que for mu lo tam bém à CPI do
Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal, para que, nas suas
con clu sões e na su ges tão de pro vi dên ci as a se rem
ado ta das, não se es que ça da de fe sa do di re i to dos
aci o nis tas mi no ri tá ri os, que fo ram le sa dos na tran sa -
ção que en vol veu o Go ver no bra si le i ro e esse ban co
in glês.

Esse re gis tro, Sr. Pre si den te, tem por ob je ti vo
cha mar à res pon sa bi li da de as au to ri da des da União,
so bre tu do para que des per tem para a ne ces si da de
da sen si bi li da de so ci al. São mais de 53 (cin qüen ta e
três) mil fa mí li as que es tão sen do le sa das de po is de
mu i tos anos de tra ba lho e sa cri fí cio.

É o ape lo que for mu la mos des ta tri bu na, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
será aten di do.

CONTINUA PRONUNCIAMENTO DO
SENADOR ÁLVARO DIAS:

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR – Sr. Pre si -
den te,

Fica  evi den te a gran de mon ta gem
des sa ope ra ção tri an gu lar, já que o HSBC,
atra vés do Mid land Bank, era um dos ma i o -
res pos su i do res de pa péis da dí vi da ex ter na 
Bra si le i ra.(O Ban co Cen tral pos sui re gis tros
so bre es ses pa péis).

Além dis so, diz o Dr. Gus ta vo H.B.
Fran co no item 3 da car ta PRESI-97/2994
que a ope ra ção de com pra de tí tu los no ex -
te ri or foi um ex ce len te ne gó cio, seja pelo
pre ço ou o apor te de ca pi ta is do HSBC,
como tam bém con se guiu ele em de cor rên -
cia des sa ope ra ção di mi nu ir a dí vi da ex ter -
na Bra si le i ra. Di fi cil se tor na com pre en der a
com pra de um tí tu lo no ex te ri or com de sá gio 
re ti ran do di nhe i ro do Ba ne rin dus e  dos mi -
no ri tá ri os es fa ce la dos, que no fi nal veio do
PROER ou do Te sou ro Na ci o nal, com o ob -
je ti vo de di mi nu ir a dí vi da ex ter na, quan do
re al men te o Sr. Fran co de ve ria ler com mais 
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aten ção qual o ob je ti vo da lei que cri ou o
Proer.

Na CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro quan do
do de po i men to do Sr. Ge og he gan, de cla rou
o mes mo que nada tem a ver com os Bra zi -
li an Bonds que fo ram com pra dos pelo in ter -
ven tor, Sr. Luiz Car los Alva rez. Nin guém até 
ago ra cons tes tou e o Ban co Cen tral en vi ou
do cu men tos à CPI a fim de com pro var que
os “pa péis re fe ri dos” nada tem a ver com o
HSBC e não cons ti tu em ga ran tia ne nhu ma.

Não  se tem no tí ci as de ne nhu ma au -
to ri da de que diga quem or de nou essa com -
pra e seu ob je ti vo, uma vez que o Ba me rin -
dus que está sob in ter ven ção do Ban co
Cen tral  não vai dar ga ran tia ao Ban co Cen -
tral e nem tam pou co se ria fe i to como ne gó -
cio para ju ros fu tu ros. Qual o real mo ti vo da
com pra dos bonds? Acre di ta mos que só o
Sr. Luiz Car los Alva rez se ria ca paz de res -
pon der pois foi o com pra dor e só tem  como 
in ter ven tor a ca pa ci da de real de ven der
para pres ta ção de con tas no fu tu ro.

Tan to o Ban co Cen tral quan to o HSBC 
ne ga ram que os tí tu los bra si le i ros no ex te ri -
or ti ves sem al gum com pro me ti men to como
ga ran tia. Na CPI dos ban cos o Sr. Ge og he -
gan dis se que não ti nha co nhe ci men to des -
ses tí tu los e só sabe de uma car ta  de ga -
ran tia do Ban co Cen tral.

Ban co Cen tral te ria que ex pli car por -
que com prou os tí tu los em nome do Ba me -
rin dus usan do o di nhe i ro do Pro er, e por
que es ses tí tu los fi ca ri am no Ban co Cen tral
que di ri ge o Ba me rin dus até esta data.
Alguém está fal tan do com a ver da de uma
vez que o Sr. Tom Ca mar go, Di re tor de
Mar ke ting do HSBC, de cla rou ao Cor re io
Bra zi li en se em 18-10-97 que o HSBC exi giu 
que o an ti go Ba me rin dus com pras se R$1,27 
bi lhões em tí tu los da dí vi da ex ter na, pa péis
es ses que es tão a dis po si ção do HSBC, e
tam bém o mes mo Sr. Ca mar go ne gou que o 
HSBC te nha re ce bi do di nhe i ro do Pro er.

Se ria in te res san te avi sá-lo de que todo 
di nhe i ro que lhes foi “do a do” saiu do Pro er,
que é di nhe i ro do povo bra si le i ro. So bre es -
ses mes mos tí tu los, o Ban co Cen tral em
car ta as si na da pelo Sr. Fran cis co Lo pes, di -
ri gi da ao Pre si den te da Co mis são de Eco -
no mia do Se na do Fe de ral, Sr. José Ser ra, o 

mes mo con fir ma que o HSBC é o be ne fi ciá -
rio dos tí tu los.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Pa u lo Har tung.

Du ran te o dis cur so do Sr. Álva ro Dias,
o Sr. Pa u lo Har tung, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ade mir
Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, ve nho a esta tri bu na para tra tar de dois
as sun tos.

Pri me i ro, de se jo co men tar o as sus ta dor qua dro
da se gu ran ça pú bli ca em todo o nos so país. Os fa tos
es tão se su ce den do. Acre di to que to das as au to ri da -
des pú bli cas, mu ni ci pa is, es ta du a is ou fe de ra is, de -
vem dar pri o ri da de ao tema e as suas co ne xões com
a cri se so ci al, com o cri me or ga ni za do, que for ma um
ver da de i ro po der pa ra le lo ao Esta do bra si le i ro, ao trá -
fi co de ar mas e ao nar co trá fi co. É um qua dro que tam -
bém me re ce a re fle xão das igre jas e de to das as en ti -
da des da so ci e da de. Não sou es pe ci a lis ta no as sun -
to, mas te nho a im pres são de que o en fren ta men to do 
pro ble ma deve co me çar por uma ati tu de de ci si va dos
go ver nos es ta du a is, que têm com pe tên cia cons ti tu ci -
o nal, se gui da por uma ati tu de de ci si va do Go ver no
Fe de ral, do Mi nis té rio da Jus ti ça e da Po lí cia Fe de ral.
Deve ha ver a co la bo ra ção das pre fe i tu ras mu ni ci pa is
e a ação da so ci e da de, ma ni fes tan do-se, in dig nan -
do-se, co bran do das au to ri da des, como tem fe i to a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Sec ci o nal do Esta -
do do Espí ri to San to em re la ção a esse pro ble ma gra -
ve em nos so Esta do.

Hoje o jor nal A Ga ze ta, re fle tin do esse pro ble ma 
no Esta do, traz numa das suas prin ci pa is co lu nas, as -
si na da pelo jor na lis ta André Hess, a Co lu na Pra ça
Oito, um tex to cujo tí tu lo é “Fa ro es te sem Xe ri fe”, re -
fe rin do-se ao as sas si na to da es tu dan te Isa be la Cas -
sa ni, o qual cho cou toda a po pu la ção da re gião me -
tro po li ta na e toda a po pu la ção ca pi xa ba, e ou tro,
acon te ci do nas úl ti mas ho ras, de Lu ci a no San to lin, 24 
anos, se qües tra do em Vi tó ria e as sas si na do no Mu ni -
cí pio vi zi nho de Ser ra. 

Sr. Pre si den te, es tu dos que a Pre fe i tu ra de Vi tó -
ria re a li zou no de cor rer des te ano, ape nas du ran te o
pri me i ro se mes tre, apon tam 718 ho mi cí di os na re gião 
me tro po li ta na. Para to dos que es tão nos ou vin do, as
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se nho ras e se nho res Se na do res e os te les pec ta do -
res da TV Se na do, é im por tan te sa ber que a re gião
me tro po li ta na da Gran de Vi tó ria tem uma po pu la ção
de apro xi ma da men te 1.200.000 ha bi tan tes, e os in di -
ca do res be i ram algo em tor no de 60 ho mi cí di os por
100 mil ha bi tan tes. São es ta tís ti cas que dra ma ti zam
a re a li da de des sa re gião me tro po li ta na e que, na ver -
da de, re fle te um pro ble ma do nos so país. Por isso,
uma das mi nhas co mu ni ca ções nes ta ses são é jus ta -
men te em re la ção a esse tema.

No ano que vem, ha ve rá as ele i ções mu ni ci pa is. 
O país es ta rá mo bi li za do, de ba ten do nas mais de
5.000 co mu ni da des or ga ni za das em for ma de mu ni cí -
pi os. É uma gran de opor tu ni da de para aque les que
que rem re pre sen tar o povo como pre fe i tos, vi -
ce-prefeitos, ou ve re a do res, abri rem am pla dis cus -
são do pa pel do po der lo cal em re la ção à se gu ran ça
pú bli ca.

Essa é uma opor tu ni da de que po de mos usar
po si ti va men te no sen ti do de mo bi li zar o país para dis -
cu tir um tema im por tan te. O que não vale é a omis -
são. Não vale a omis são dos go ver nos es ta du a is, que 
têm um pa pel cons ti tu ci o nal im por tan tís si mo no tema, 
não vale a omis são do Go ver no Fe de ral, não vale a
omis são da so ci e da de or ga ni za da. Te mos que re a gir,
te mos que nos in dig nar – e isso já é mu i to im por tan te
– para cons tru ir mos uma nova es tru tu ra. Se essa es -
tru tu ra que con tem pla uma Po lí cia Ci vil e uma Po lí cia
Mi li tar não está dan do cer to, te mos que evo lu ir. Se a
Jus ti ça vi gen te não co la bo ra com a so lu ção do pro -
ble ma de for ma sa tis fa tó ria, te mos que avan çar na
Re for ma do Ju di ciá rio, que tra mi ta nes te Con gres so
Na ci o nal, par ti cu lar men te na Câ ma ra dos De pu ta -
dos. Se o Mi nis té rio Pú bli co, que re ce beu fun ções im -
por tan tís si mas a par tir da Cons ti tu i ção de 1988, não
está cum prin do o seu pa pel a con ten to, va mos avan -
çar. Isso vale para to dos. Vol to a di zer: o que não vale
é a omis são; o que não vale é a ba na li za ção do cri me
tal como es ta mos as sis tin do. Os fa tos se su ce dem e
pa re cem já fa zer par te de nos so co ti di a no, o que nos
en tris te ce pro fun da men te.

Sr. Pre si den te, de se jo ler aqui de cla ra ções do
Pre fe i to da Ca pi tal do Espí ri to San to, Luiz Pa u lo Vel -
lo so Lu cas, que tem fe i to pro pos tas, tem ten ta do dis -
cu tir esse as sun to des de o iní cio do ano na gran de Vi -
tó ria. Se gun do S. Exa, “Vi tó ria está se trans for man do
num fa ro es te sem xe ri fe. Não há res pe i to por nada.
Aqui está va len do tudo. Um dia ma tam e es tu pram;
no ou tro, ma tam vá ri as pes so as na por ta de um ba i le
funk”. Esta é a de cla ra ção de um Pre fe i to que re a ge,
in dig na do.

To da via, o que pre ci sa mos fa zer, Sr. Pre si den te, 
é ter a ca pa ci da de de mo bi li zar toda a so ci e da de. A
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da Câ ma ra fará uma
vi si ta, na pró xi ma se ma na, ao Esta do do Espí ri to
San to. O Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos do
nos so Esta do re ce beu ame a ças de mor te. Na se ma -
na que pas sou, tive a opor tu ni da de de de nun ci ar esse 
fato ao Mi nis tro da Jus ti ça e aqui nes te Ple ná rio. Re -
ce beu uma ame a ça de mor te de po is de or ga ni zar a
so ci e da de ci vil numa gran de re u nião, que con clu iu
pela or ga ni za ção de um Fó rum con tra a Vi o lên cia,
con tra a Impu ni da de e pela Va lo ri za ção da Vida no
Esta do do Espí ri to San to. O Dr. Age san dro da Cos ta
Pe re i ra teve sua vida ame a ça da e, além dis so, du ran -
te essa gran de re u nião na OAB, foi fe i ta uma ame a ça
anô ni ma de que ha ve ria uma bom ba na sede da
OAB.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, esse es que ma é
po de ro so, com vá ri as co ne xões, e, la men ta vel men te, 
te mos que re co nhe cer que há a co ni vên cia do Po der
Pú bli co, quan do não a par ti ci pa ção de agen tes po lí ti -
cos e pú bli cos nes sas or ga ni za ções.

Fica aqui, en tão, Sr. Pre si den te, esse pri me i ro
re gis tro.

Pas so ime di a ta men te ao se gun do re gis tro.
Apre sen tei on tem, nes ta Casa, Pro je to de Lei que tra -
ta da ques tão dos ter re nos de ma ri nha. Os mu ni cí pi os 
li to râ ne os do nos so Esta do vi vem um gran de pro ble -
ma em fun ção de uma le gis la ção ca du ca, ul tra pas sa -
da e que pre ci sa ser re for ma da. Assis ti mos ao Go ver -
no Fe de ral, por meio do Mi nis té rio da Fa zen da e do
Mi nis té rio do Pla ne ja men to, to dos os anos, gas tan do
mu i to di nhe i ro com es sas áre as, ob ten do uma ar re ca -
da ção ir ri só ria, que, tal vez, não pa gue o cus to da bu -
ro cra cia des se ser vi ço. O que es ta mos pro pon do é
uma le gis la ção que mo der ni za a vi são, con sa gra da
na Cons ti tu i ção, so bre os ter re nos de ma ri nha e seus
acres ci dos – tema que es pe ra mos ver esta Casa dis -
cu tin do.

Qu an do che guei a esta Casa, uma das pri me i -
ras pro po si ções que apre sen tei foi uma pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal aca ban do com esse ins ti tu to
dos ter re nos de ma ri nha. Ten do sen ti do di fi cul da de
na tra mi ta ção des sa emen da cons ti tu ci o nal, com o
apo io da Con sul to ria da Casa, de ad vo ga dos do meu
Esta do e de ci da des que vi vem esse pro ble mas, que
não são pou cas, como San tos, Flo ri a nó po lis, São
Luís, São Vi cen te e mu i tas ou tras ci da des li to râ ne as,
con se gui mos pro du zir esse pro je to que es pe ro ver
apro va do, mu dan do o con ce i to e dan do tran qüi li da de
às fa mí li as que, mu i tas ve zes, são ator men ta das pelo 
Po der Pú bli co, que tem uma vi são ba li za da numa pre -
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a mar do fi nal do sé cu lo XIX, a qual nada tem a ver
com a re a li da de des ses mu ni cí pi os. Estes, na sua
ma i o ria, so fre ram pro ces sos de ater ra men to, ora pro -
mo vi dos pela ini ci a ti va pri va da, ora pelo Po der Pú bli -
co, o que mu dou a con fi gu ra ção ge o grá fi ca de seu li -
to ral, como é o caso da ci da de de Vi tó ria.

Mu i tas ve zes, mo ra do res de pré di os a 1000,
1200, 1300 me tros do mar são aci o na dos para pa gar
ao Pa tri mô nio da União, per den do o di re i to, como é o
caso de al gu mas fa mí li as que co nhe ci, à es cri tu ra de -
fi ni ti va do seu imó vel.

Assim, Sr. Pre si den te, ao tem po em que faço
este re gis tro, ape lo a to dos os Se na do res e Se na do -
ras que nos aju dem na tra mi ta ção des te pro je to. A si -
tu a ção atu al dos ter re nos de ma ri nha atra pa lha a vida 
de mu i tas fa mí li as bra si le i ras que re si dem no li to ral.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har -
tung, o Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Pe dro Si mon) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
fa zer re fe rên cia a duas im por tan tes au diên ci as que
tive, en quan to Par la men tar do Pará, jun ta men te com
ou tros Par la men ta res do nos so Esta do e da Re gião
Ama zô ni ca, com dois Mi nis tros de Esta do – o Sr.
Aloy sio Nu nes e o Sr. Raul Jung mann.

Antes, po rém, que ro me di zer es tar re ci do com
as de nún ci as fe i tas aqui pelo Se na dor Álva ro Dias a
res pe i to da ven da do Ban co Ba me rin dus ao HSBC,
um gru po in glês. Enten do que um as sun to de ta ma -
nha gra vi da de de ve ria cons tar da agen da de tra ba -
lhos da CPI do Sis te ma Fi nan ce i ro, que, ape sar de
con ti nu ar tra ba lhan do nes ta Casa, la men ta vel men te,
não sei por que ra zão, de i xou de ter a co ber tu ra da
im pren sa na ci o nal ou de i xou, até mes mo, de se in te -
res sar por fa tos des sa gra vi da de.

Hoje, a CPI que re al men te re per cu te é a que in -
ves ti ga os tra fi can tes, o nar co trá fi co, a vi o lên cia.
Essa Co mis são Par la men tar de Inqué ri to está ten do
um re sul ta do fan tás ti co com o seu tra ba lho gra ças à
sua pró pria ação e tam bém à ação da im pren sa na ci -
o nal.

Vol to, con tu do, aos te mas que de se jo abor dar
nes ta tar de. O pri me i ro de les diz res pe i to à for ma in -
sen sí vel ou até te i mo sa, ra di cal, com que os ho mens
do Go ver no tra tam ques tões de re le van te im por tân -
cia.

Ontem, fo mos ao Pa lá cio do Pla nal to, na com -
pa nhia o Sr Aloy sio Nu nes, con ver sar so bre a ques -
tão da ci são ou mes mo da pri va ti za ção da Ele tro nor -
te. Co nos co es ta vam ain da vá ri os Srs. Se na do res,
cer ca de 15 De pu ta dos Fe de ra is e re pre sen tan tes da
Ele tro brás: fun ci o ná ri os da Ele tro brás e da Ele tro nor -
te – os ur ba ni tá ri os de todo este País. Essa re u nião
foi acom pa nha da tam bém, é bom lem brar, pelo Pre si -
den te da Co mis são da Ama zô nia, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e pela De pu ta da Va nes sa Graz zi o tin, do
Esta do do Ama zo nas, que pre si de uma co mis são es -
pe ci fi ca men te cons ti tu í da para tra tar da ques tão da
pri va ti za ção da Ele tro nor te.

Fo mos le var ao Mi nis tro o nos so pon to de vis ta,
que en glo ba o de to dos os Par la men ta res da re gião,
de to dos os Par ti dos po lí ti cos – PFL, PPB, PMDB – e
nós, evi den te men te, da Opo si ção, que sem pre ti ve -
mos uma pos tu ra con trá ria a esse pro ces so de pri va -
ti za ção. No iní cio da dis cus são, é im pres si o nan te
como o Go ver no gos ta de ser in tran si gen te e às ve -
zes até ir ra ci o nal. É uma es pé cie de te i mo sia e con -
ven ci men to de que está cer to. O Mi nis tro Aloy sio Nu -
nes ini ci ou logo a res pos ta a al gu mas das nos sas in -
da ga ções, di zen do que não gos ta ria de dis cu tir a pri -
va ti za ção, por que o Go ver no foi ele i to para pri va ti zar,
o povo quer a pri va ti za ção e, por tan to, ele não vai mu -
dar o seu pon to de vis ta com re la ção à pri va ti za ção.

Em de ter mi na dos mo men tos da re u nião, hou ve
um cer to acir ra men to, o Mi nis tro che gou a enu me rar
as van ta gens da pri va ti za ção do Sis te ma Te le brás lá
na Re gião Nor te do País. Evi den te men te, o Mi nis tro
não tem co nhe ci men to de ca u sa – nem de ca u sa da
pri va ti za ção do Sis te ma da Ele tro nor te, nem de ca u -
sa da pri va ti za ção do Sis te ma da Te le brás. Nós o
con tes ta mos no mes mo ins tan te, as si na lan do que,
com re la ção à ven da do sis te ma te le fô ni co do Nor te
do País, S. Ex.ª de ve ria se des lo car ao in te ri or do
Pará, do Ama zo nas, do Acre e de ou tros Esta dos do
Nor te, para per ce ber cla ra men te que a ini ci a ti va pri -
va da só en tra onde tem re tor no as se gu ra do.

Que está acon te cen do? Eu o de sa fi ei, di zen do
que lhe man da ria a re la ção de 30 mu ni cí pi os no Esta -
do do Pará que não têm li nha te le fô ni ca di re ta, onde
fun ci o na vam pos tos te le fô ni cos e o ci da dão po de ria
ter aces so a uma ca bi ne te le fô ni ca, pa gan do na hora
para te le fo nar para qual quer can to do País ou do
mun do. Hoje, mais de 30 ci da des no Esta do do Pará
ti ve ram es ses pos tos sim ples men te fe cha dos pela
em pre sa que com prou a Te le pa rá no meu Esta do. Os
pe que nos mu ni cí pi os, os dis tri tos de vá ri os mu ni cí pi -
os do Esta do ti ve ram seus pos tos te le fô ni cos fe cha -
dos por que, eco no mi ca men te, não in te res sa à em -
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pre sa que com prou a Te le pa rá man tê-los em fun ci o -
na men to. Onde fica o in te res se da co mu ni da de?
Como se pode iso lar uma quan ti da de tão gran de de
pes so as, como foi fe i to com o sis te ma te le fô ni co?

O Mi nis tro, na tu ral men te, está com ple ta men te
de sin for ma do ou tem ape nas a in for ma ção do que é
van ta jo so. É cla ro, am pli a ram-se as li nhas de Be lém,
de San ta rém, de Mara bá e de ou tros lu ga res por que o
pro ces so tec no ló gi co as sim o per mi te. O pre ço das li -
nhas ba i xou não em fun ção do fato de pas sar a ser pri -
va do, mas fun da men tal men te em ra zão do avan ço da
tec no lo gia em nos so País. É o mes mo que ocor re com
o apa re lho ce lu lar. Há cer ca de seis anos, com prei o
meu ce lu lar em Mi a mi por US$2.300 e hoje cus ta, em
qual quer loja bra si le i ra, cer ca de R$700,00. O que
sig ni fi ca isso? Esse tipo de apa re lho nun ca foi fa bri -
ca do pelo Esta do e, sim, por in dús tri as e, se se tor nou 
mais ba ra to, foi em ra zão do avan ço da tec no lo gia. 

No caso da Ele tro nor te, fiz uma in da ga ção mu i -
to sé ria ao Mi nis tro e já a fiz aqui, em tem pos an te ri o -
res, ao pró prio Mi nis tro das Mi nas e Ener gia na Co -
mis são de Infra-Estrutura do Se na do. O Go ver no se
com pro me teu com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal a 
ven der a Ele tro nor te, a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, todo o
sis te ma elé tri co bra si le i ro. Já ven deu o sis te ma te le -
fô ni co, as mi ne ra do ras, as si de rúr gi cas. Ago ra, fal ta
ven der o sis te ma elé tri co. O sis te ma elé tri co do nor te
do Bra sil, que é uma re gião me nos de sen vol vi da, por
isso mes mo pre ci sa da pre sen ça do Esta do por que
só ele tem con di ções de le var o con for to da ener gia
que pos si bi li ta a in dus tri a li za ção, o cres ci men to eco -
nô mi co e a me lho ria da qua li da de de vida das pes so -
as nos vá ri os can tos e re can tos da Re gião Nor te.
Essa ener gia tem que ter a pre sen ça do Esta do. Sem
o Esta do ela não pode che gar. Ago ra, o Go ver no de -
ci de que vai pri va ti zar a Ele tro nor te e, con se qüen te -
men te, todo o sis te ma ener gé ti co do Nor te do País,
que é for ma do pela Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, no caso
do Pará, por um sis te ma iso la do, no Ama pá, e por ou -
tros sis te mas iso la dos em Ro ra i ma, Acre, Ron dô nia e 
no Esta do do Ama zo nas.

Mos tra mos, em pri me i ro lu gar, a in co e rên cia do
Go ver no. É a ter ce i ra pro pos ta do Go ver no para ven -
der a Ele tro nor te e já vol tou atrás três ve zes, numa
de mons tra ção de que ele mes mo, Go ver no, não sabe 
como fa zer, não sabe por que está fa zen do; está ape -
nas cum prin do uma de ter mi na ção do Fun do Mo ne tá -
rio Inter na ci o nal e dos cha ma dos pa í ses de sen vol vi -
dos do Pri me i ro Mun do.

Ora, na pri me i ra pro pos ta, qual foi a “bri lhan te”
idéia do Go ver no co man da da pelo BNDES? Te mos
seis sis te mas elé tri cos iso la dos na Re gião Nor te. Dos 

seis, cin co são de fi ci tá ri os. Ape nas um dá lu cro, que é 
a Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí; e o lu cro da Hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí é que man tém o dé fi cit dos ou tros cin co sis te -
mas ener gé ti cos dos Esta dos da Re gião Nor te. Pois
bem, a “bri lhan te” idéia do BNDES foi a se guin te: va -
mos se pa rar, va mos cin dir a Ele tro nor te, di vi di-la em
seis em pre sas in de pen den tes, e aí fica mais fá cil ven -
der Tu cu ruí. Ora, por quê? Por que Tu cu ruí é a úni ca
que per mi te lu cro. Então, fi ca va mu i to fá cil.

Isso foi de nun ci a do por nós, aqui, no Se na do da
Re pú bli ca. Fi ze mos uma con vo ca ção ao Mi nis tro das
Mi nas e Ener gia à Co mis são de Infra-Estrutura. Fi ze -
mos ao Ple ná rio, mas como o Ple ná rio não ace i tou,
ele foi en ca mi nha do à Co mis são de Infra-Estrutura, e, 
nes ses ques ti o na men tos, o Go ver no foi obri ga do a
per ce ber o erro que es ta va co me ten do e vol tar atrás.

Após isso, já hou ve duas ou tras pro pos tas do
pró prio Go ver no: a pri me i ra, de ven der o con jun to
como um todo, não mais fa zen do a ci são. Essa foi
tam bém des car ta da, por que o Go ver no jul gou que te -
ria pre ju í zo na ven da da Ele tro nor te. Da se gun da pro -
pos ta ele tam bém já de sis tiu. Então, há um to tal pro -
ces so de in de fi ni ção.

De i xa mos uma per gun ta no ar ao Mi nis tro das
Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho Neto, e, on tem,
ao Sr. Aloy sio Nu nes Fer re i ra. Cre io que o PSDB tem
a ma nia de co lo car na ca be ça das pes so as a cer te za
ab so lu ta das co i sas. Eles são os de u ses da cer te za e
do que é cor re to. Então, já en tram para a con ver sa di -
zen do que fo ram ele i tos para pri va ti zar e não vão dis -
cu tir pri va ti za ção, por que o povo quer a pri va ti za ção.

Eu dis se ao Mi nis tro Aloy sio Nu nes que acho in -
te res san te essa ân sia pri va ti vis ta do Go ver no. No
caso da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, há uma se gun da eta -
pa da hi dre lé tri ca que está sen do cons tru í da ago ra.
Ela é a ma i or hi dre lé tri ca in te i ra men te na ci o nal que
fun ci o na no nos so País, vai ter pra ti ca men te do bra da
a sua ca pa ci da de. Não vai fun ci o nar du ran te todo o
ano, por que há um pe río do de seca, mas no mo men to 
em que o rio es ti ver che io ela vai do brar a sua ca pa ci -
da de de pro du ção de ener gia, pelo me nos du ran te
qua tro me ses do ano.

O que acho in te res san te é que os dois ma i o res
con su mi do res de ener gia da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí
são a Albrás-Alunorte, que fun ci o na em Bar ca re na,
que era um gru po con tro la do pela Vale do Rio Doce,
mas que hoje é uma em pre sa pri va da, e o gru po
Alcoa, no Ma ra nhão. São duas in dús tri as de ele tro in -
ten si vos, duas in dús tri as de pro du ção de alu mí nio,
que, so zi nhas, con so mem 40% de toda a ener gia pro -
du zi da atu al men te na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. O que é 
mais gra ve é elas são sub si di a das pelo Go ver no.
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Esse sub sí dio que o Go ver no dá às in dús tri as de ele -
tro in ten si vos, no Ma ra nhão e no Pará, con so me 200
mi lhões de dó la res de pre ju í zos anu a is à Ele tro nor te.

Pior do que isso, du ran te cin co anos as sis ti às
ne go ci a ções do Go ver no para fa zer com que es sas
in dús tri as de ele tro in ten si vos e ou tras in dús tri as lo ca -
is pu des sem com prar ou pu des sem ter a con ces são
para, com re cur sos pró pri os, cons tru í rem a se gun da
eta pa da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Essa ini ci a ti va fra -
cas sou. Nin guém quis cons tru ir a se gun da eta pa da
Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Nin guém quis as su mir 1 bi -
lhão e 200 mi lhões de re a is de in ves ti men to.

Acho en gra ça da essa ati tu de do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que. É pre ci so que se res pon da isso, por -
que nin guém, até ago ra, con se guiu me res pon der,
nem o Mi nis tro Tou ri nho, nem o Pre si den te da Re pú -
bli ca, nem o Mi nis tro Aloy sio, on tem. Pois, se meu
prin cí pio é pri va ti zar, se es tou de fen den do que tudo
no País deva per ten cer à ini ci a ti va pri va da e não ao
Esta do, qual é a mi nha obri ga ção? De ago ra em di an -
te, não te rei mais o tra ba lho de cons tru ir. Vou con ce -
der à ini ci a ti va pri va da e ela cons trói a obra.

Assim, du ran te cin co anos, o Go ver no ten tou,
com as in dús tri as de ele tro in ten si vo – até por que o
sub sí dio de las aca ba no ano 2004 –, fa zer com que
cons tru ís sem a se gun da eta pa da hi dre lé tri ca de Tu -
cu ruí. É in te res san te, Se na dor Pe dro Si mon, que to -
das as ten ta ti vas te nham fra cas sa do. As in dús tri as de 
ele tro in ten si vo não qui se ram fa zer a se gun da eta pa
da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. O Go ver no de Fer nan do
Hen ri que, mu i to bon zi nho, ma ra vi lho so, de ci diu ele
mes mo, che io de di nhe i ro – não há di nhe i ro para o
povo, não há di nhe i ro para o fun ci o ná rio, só para ban -
que i ros e gran des em pre sá ri os –, fa zer a obra. Está
in ves tin do R$1,2 bi lhão na se gun da fase da hi dre lé tri -
ca de Tu cu ruí.

Ora, nós do Pará é evi den te que es ta mos gos -
tan do por que é um in ves ti men to que mo vi men ta re -
cur sos e gera em pre gos. A eco no mia da que la re gião
vive em fun ção da obra. É algo po si ti vo, não pos so
de i xar de ad mi tir. Mas o que não dá para en ten der de
ma ne i ra al gu ma é como o Go ver no não foi ca paz de
con se guir a ini ci a ti va pri va da para exe cu tar uma obra
que se ria da ini ci a ti va pri va da e in sis te em que rer
ven der. Ou seja, vai re a li zar a obra e de po is ven der. O 
pior é que a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí ori gi nal men te cus -
tou exa tos US$6 bi lhões. Só a usi na hi dre lé tri ca de
Tu cu ruí cus tou US$6 bi lhões. A se gun da fase é um in -
ves ti men to de R$1,2 bi lhão. Estou fa lan do US$6 bi -
lhões sem le var em con ta o cus to fi nan ce i ro des se
em prés ti mo que foi to ma do, sem le var em con ta os ju -
ros, os ser vi ços des sa dí vi da. Estou fa lan do em cus to

do di nhe i ro que foi pego para fa zer a obra, por que
esse cus to deve es tar hoje em US$12 bi lhões.

Sa bem, os se nho res, quan to é a es ti ma ti va para 
se ven der a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí? Um bi lhão e meio 
de dó la res. O Go ver no gas ta US$12 bi lhões para fa -
zer a obra, está in ves tin do ago ra mais R$1,2 bi lhão, e 
pre ten de ven der a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí por US$1,5
bi lhão. E ain da o BNDES de ve rá em pres tar di nhe i ro
ao gru po que for com prar a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí.

É mu i to di fí cil res pon der a in da ga ções como
essa, e é por isso que toda a Ban ca da da Ama zô nia
está ques ti o nan do a pri va ti za ção da Ele tro nor te,
ques ti o nan do a ven da da hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, pe -
din do um tem po, no mí ni mo. Se esse Go ver no ti ver
um mí ni mo de de cên cia, ele ha ve rá de dar mais um
tem po para que essa de ci são pos sa ser to ma da. É
inad mis sí vel fa zer as co i sas às pres sas por que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que as su miu o com pro -
mis so com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, com o
ca pi tal in ter na ci o nal ou com os cha ma dos pa í ses de -
sen vol vi dos do Pri me i ro Mun do. Isso é inad mis sí vel.
Então, que ro aqui de i xar re gis tra da esta mi nha ma ni -
fes ta ção.

Se na dor Pe dro Si mon, con si de ran do a im por -
tân cia da fala de V. Exª, de i xa rei para tra tar da mi nha
au diên cia com o Mi nis tro Raul Jung mann numa pró xi -
ma opor tu ni da de. Con si de ro im por tan te o seu pro -
nun ci a men to e acre di to que o tema que abor do já tem 
uma im por tân cia mu i to gran de para ser di vi di do com
ou tra ques tão, que é, no caso, a ques tão do Pa cal, na
Ro do via Tran sa ma zô ni ca.

O meu de se jo é que o Go ver no e seus in te gran -
tes per cam a ar ro gân cia, per cam essa co i sa de achar
que são se nho res ab so lu tos da ver da de. O que se
quer é dis cu tir o pro ces so. A co mu ni da de ci en tí fi ca,
os po lí ti cos da nos sa Re gião e até os po lí ti cos da
base do Go ver no que rem uma opor tu ni da de de se
ma ni fes tar so bre essa ques tão. O Go ver no não pode
fa zer as co i sas fe cha do a sete cha ves sem di vi dir a
res pon sa bi li da de, por que é o nos so fu tu ro, é o fu tu ro
da Ama zô nia, e o fu tu ro da Ama zô nia é o fu tu ro do
Bra sil, é o fu tu ro des se pla ne ta, por que é a Re gião
mais co bi ça da, mais vis ta, mais fa la da, mais co men -
ta da do todo o mun do nes se mo men to da nos sa exis -
tên cia.

Por tan to, de i xo aqui o meu ape lo aos in te gran -
tes do PSDB, que per cam a em pá fia de que re rem ser
os do nos da ver da de e que não te nham a cer te za de
que o Go ver no os ele geu para pri va ti zar o Bra sil, para 
ven der o Bra sil, para en tre gar o Bra sil ao ca pi tal in ter -
na ci o nal.
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O Go ver no os ele geu, evi den te men te, na es pe -
ran ça de que hou ves se uma me lho ra na vida do seu
povo. La men ta vel men te não é isso a que es ta mos as -
sis tin do.

Encer ro por aqui mi nhas pa la vras para ou vir,
com ale gria, o Se na dor Pe dro Si mon.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ade mir
Andra de, o Sr. Pe dro Si mon, de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra.
He lo i sa He le na.

A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Com -
par ti lhan do com o im por tan tís si mo pro nun ci a men to
de V. Exª, Se na dor Ade mir Andra de, con ce do a pa la -
vra ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Fico
ale gre por vê-la ocu pan do a Pre si dên cia, mas sin -
to-me já ma go a do pela im pos si bi li da de de ter a hon ra
do seu apar te.

Estou aqui até este mo men to, fal tam quin ze mi -
nu tos para as 14h, por que cre io que – te nho que ir a
Por to Ale gre ain da hoje, pois ama nhã lan ça rei um li -
vro na Fe i ra do Li vro do Rio Gran de do Sul – ex plo di -
ria se não dis ses se algo so bre a pá gi na do Cor re io
Bra zi li en se de hoje. 

Juro por Deus que se tra ta de um fil me de ter ror. À
ex ce ção do Cor re io Bra zi li en se, aliás um jor nal fan tás ti -
co, não sei se hou ve reprodu ção em ou tros jor na is.

Um me ni no de tre ze anos foi tor tu ra do, teve a
co lu na que bra da, foi que i ma do com óleo quen te e re -
ce beu um tiro na ca be ça. Ti ve mos um caso aqui em
Bra sí lia de um ín dio que i ma do vivo na pa ra da de ôni -
bus. Os jo vens da so ci e da de que o que i ma ram dis se -
ram não sa ber tra tar-se de um ín dio, pen sa vam ser
um men di go. Ti ve mos ago ra o caso da que le ci da dão,
qua se mé di co – fal ta vam dois me ses para que ele ob -
ti ves se o di plo ma de Me di ci na – que co me teu três as -
sas si na tos, fru to de seu es ta do psi co ló gi co e da so ci -
e da de em que vi ve mos, da te le vi são que te mos. De -
ce pa ram, com uma mo tos ser ra, os bra ços e as per -
nas do me ni no, me câ ni co, Agíl son San tos Fir mi no,
não é o cri me mais cru el, por que este fato já co nhe -
cía mos. No Acre, o fato de que a qua dri lha do
ex-deputado ser rou as per nas e os bra ços de um me -
câ ni co foi o pri me i ro fato que sou be mos des ta gen te.
Mas, diz a im pren sa, não foi o cri me mais vi o len to que 
eles pra ti ca ram dos vá ri os cri mes e acu sa ções atri bu -
í das à fa mí lia dos ex-deputado do Acre, Hil de bran do
Pas co al, cas sa do por fal ta de de co ro par la men tar.
Fal ta de de co ro par la men tar! Cas sa do por que é um
na zis ta, um cri mi no so, um ho mem he di on do que re al -

men te não se sabe como con se guiu for jar uma per so -
na li da de tão do en tia e como um ho mem com uma
per so na li da de as sim con se gue che gar á Câ ma ra dos
De pu ta dos e con vi ver o tem po que ele con vi veu na -
que la Casa.

Para que de la tas se o pa ra de i ro do pai, um ga ro -
to de 13 anos foi tor tu ra do com uma faca, como não
con fes sas se onde es ta va o pai foi que i ma do vivo com 
óleo quen te usa do para pre pa rar o as fal to, teve sua
co lu na ver te bral que bra da e le vou um tiro na ca be ça.

O hor ror foi de nun ci a do on tem à jus ti -
ça do Acre pelo Mi nis té rio Pú bli co Esta du al.
O me ni no, Wil der Oli ve i ra Fir mi no, era fi lho
do me câ ni co Agíl son, acu sa do de ter par ti ci -
pa do da mor te do sub te nen te da Po lí cia Mi -
li tar.

Srª Pre si den te, não sei se o que es ta mos vi ven -
do não de i xa de ser algo po si ti vo. Na ver da de, es ses
fa tos es tão vin do à tona e não es tão acon te cen do
ape nas hoje, mas vi nham ocor ren do sem que ti vés -
se mos co nhe ci men to. E não nos es for çá va mos mu i to 
para ter mos co nhe ci men to. Algo mais deve ser fe i to
do que o Pre si den te da Re pú bli ca de sig nar Co mis -
são.

Vim de um ato ecu mê ni co – do qual V. Exª, la -
men ta vel men te, não es ta va sa ben do, e sua pre sen ça 
foi no ti ci a da – em ho me na gem à ilus tre Pre fe i ta as -
sas si na da no cen tro do Bra sil. Antes da ho me na gem,
foi apre sen ta do um ví deo em que ela con ta va o que
es ta va fa zen do e o que pre ten dia fa zer, de cer ta for -
ma an te ci pan do sua mor te. Foi por aqui lo que ela
mor reu. Não fora aqui lo, ela se ria pre fe i ta, se ria re e le -
i ta, es ta ria mu i to bem, mas re sol veu de nun ci ar os fa -
tos que es ta vam acon te cen do na nos sa fron te i ra de
Mato Gros so.

Não sei, mas pen so que es ta mos per den do a
ca pa ci da de de nos in dig nar, e isso é mu i to gra ve. Qu -
an do se fala em rou bar, fa la-se com mu i tos ze ros a
mais do que aque les a que es tá va mos acos tu ma dos.
De vi o lên cia des sa na tu re za, não me lem bro nem no
tem po da di ta du ra mi li tar! E ve jam que se co me teu vi -
o lên cia, mas, que i mar viva uma cri an ça de 13 anos?
Eu não me lem bro! E isso está acon te cen do em ple no 
Bra sil do Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so, em
ple na de mo cra cia, com li ber da de to tal de im pren sa,
com as de nún ci as que aqui fa ze mos. E o ci da dão que 
co man da va isso era um De pu ta do Fe de ral. Um De -
pu ta do Fe de ral! Aon de va mos che gar?

Pedi à CPI do Ju di ciá rio – e isso deve ter sido
apro va do hoje de ma nhã – que a ela com pa re ça meu
ilus tre con ter râ neo do Rio Gran de do Sul, mas De pu -
ta do Fe de ral pelo Ce a rá, Mo ro ni Tor gan, Re la tor da
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Co mis são que tra ta da vi o lên cia e do trá fi co de dro -
gas. Con si de ro isso mu i to im por tan te, por que o Se na -
do não pode fi car ex clu í do.

O Pre si den te da Re pú bli ca re u niu al gu mas en -
ti da des, além de po li ci a is e Par la men ta res da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, e cri ou uma Co mis são, cujo
des ti no ain da não sei, mas pen so que o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que de ve ria as su mir seu co man do.
Além dis so, pari pas su com a Co mis são, Sua Exce -
lên cia de ve ria ter re u ni do em seu Ga bi ne te o Pre si -
den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Pre si den te do 
Se na do, o Pre si den te da Câ ma ra e o Pro cu ra dor da 
Re pú bli ca para que a Na ção, ins ti tu ci o nal men te
como Na ção, de mons tras se sua pre sen ça.

Qu e ro mu i to ver a ex po si ção do Re la tor Mo ro -
ni Tor gan, De le ga do de Po lí cia bri lhan te e De pu ta do 
ex cep ci o nal. Vejo com res pe i to o tra ba lho dos Par la -
men ta res na Câ ma ra dos De pu ta dos e, que eu co -
nhe ça, tal vez seja essa a Co mis são da Câ ma ra que
te nha ido mais lon ge na in ves ti ga ção de um fato e
que es te ja che gan do mais per to dele.

Alguém da im pren sa cri ti ca, di zen do que é um
es pa lha fa to para di zer co i sas das qua is ape nas não
se to mou co nhe ci men to an tes, em bo ra já vi es sem
acon te cen do, a não ser pelo De pu ta do cas sa do;
mas acre di to, com toda a sin ce ri da de, que nun ca se 
che gou tão per to. S. Exªs es tão fa zen do o que de -
vem fa zer.

Os jor na is e a te le vi são mos tra ram es ses De -
pu ta dos num bar co na baía de Gu a na ba ra para to -
mar co nhe ci men to de como ocor re o trá fi co de dro -
gas. De re pen te, quan do se apro xi ma vam de uma
fa ve la à mar gem da baía, o co man do re ti ra-os vi o -
len ta men te dali, por que, de cima das ca sas das fa -
ve las, es ta vam ven do pes so as da Má fia com ar -
mas po de ro sas di ri gi das aos De pu ta dos. E vol ta -
ram.

Tal vez vou pro por à Co mis são de Po bre za,
que já está no fi nal dos tra ba lhos, ou a uma Co mis -
são de Par la men ta res para ver se te mos co ra gem
de en trar numa fa ve la do Rio de Ja ne i ro. Re pa re-se
que uma Co mis são de De pu ta dos, que tra ta do trá fi -
co de dro gas, acom pa nha da da po lí cia do Rio de
Ja ne i ro, teve de ser re ti ra da às pres sas da baía de
Gu a na ba ra, por que es ta va sob os bi nó cu los e sob a 
in ves ti ga ção dos ho mens do ter ror da fa ve la. A Po lí -
cia Fe de ral acon se lhou que os Par la men ta res se re -
ti ras sem, pois não po dia ga ran tir a vida de les. Se
isso acon te ce com a Co mis são que tem o pres tí gio,
as man che tes, o no ti ciá rio, a co ber tu ra jor na lís ti ca a
seu fa vor, com cre di bi li da de e res pe i to, ima gi ne-se

como deve ser o dia-a-dia da que la gen te! Como
deve ser o dia-a-dia da que las pes so as que vi vem
ali?

Mi nha que ri da Se na do ra, há cin co anos, no Go -
ver no Col lor – ele tam bém par ti ci pou – e de po is no
Go ver no Ita mar, como mem bro da Co mis são de Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apre -
sen tei uma pro pos ta e, du ran te três anos, no Ga bi ne -
te do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re u ni -
am-se para dis cu tir o Pre si den te do Su pre mo – num
ges to de gran de za iné di to, nun ca ha via ocor ri do isso
-, o Pre si den te da Câ ma ra, o Pre si den te do Se na do, o 
Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, o Mi nis tro da Jus ti ça, 
o Pre si den te do Tri bu nal de Con tas e o ho mem da Po -
lí cia Fe de ral. Ali es ta vam os res pon sá ve is pela apli -
ca ção da lei: as duas Ca sas do Con gres so, que le gis -
lam, o Pro cu ra dor da Re pú bli ca, que de nun cia, o Pre -
si den te do Su pre mo, ór gão que jul ga, e o Tri bu nal de
Con tas, que fis ca li za. Está va mos ali e, du ran te mu i to
tem po, ten ta mos di zer o que se deve fa zer na le gis la -
ção. Por que so men te la drão de ga li nhas vai para a
ca de ia? Por que o Bra sil é o país da im pu ni da de? Por
que es sas co i sas se re pe tem e não acon te ce nada?

Foi um belo tra ba lho. Te nho duas pu bli ca ções
acer ca dos pro je tos já apro va dos pela Casa ou em
tra mi ta ção, mas che guei a uma con clu são: lei no
Bra sil é algo mu i to re la ti vo. Se há lu gar no mun do
onde nin guém liga para lei, esse lu gar é o Bra sil.
Não liga para lei, não liga para me di da pro vi só ria,
não liga para Por ta ria, não liga para a Cons ti tu i ção,
não liga para a éti ca, não liga para nada.

Então, o pro ble ma não é ape nas fa zer a lei,
mas que rer exe cu tá-la.

Par ti ci pei da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, oca sião em que in ter fe ri, tra zen do,
duas ve zes ao Bra sil, os cé le bres ma gis tra dos da
Ope ra ção Mãos Lim pas da Itá lia. Eles vi e ram para
cá, fi ca ram um lon go pe río do co nos co na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e fi ze ram uma
lon ga ex po si ção dos acon te ci men tos fan tás ti cos
que exe cu ta ram lá. Lá, mais do que aqui.

Aqui, so men te ago ra es ta mos co me çan do a
co nhe cer a má fia. Na Itá lia, a má fia tem uma exis -
tên cia de co man do para o mun do e uma tra di ção de 
re sis tên cia de pra ti ca men te do mi nar, sem ha ver ne -
nhu ma pos si bi li da de de al te rá-la. Lá, a Ope ra ção
Mãos Lim pas, que re u niu ju í zes, pro cu ra do res e po -
lí cia, fez a re vo lu ção. O dono da FIAT, a ma i or em -
pre sa ita li a na, foi pa rar na ca de ia. Dos mais de 100
De pu ta dos, mu i tos fo ram cas sa dos e mu i tos ti ve ram 
de de vol ver di nhe i ro ao Te sou ro. Ha via um nú me ro
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in ter mi ná vel de em pre sá ri os. Três Mi nis tros fo ram
afas ta dos, indo pa rar na ca de ia, por que a ope ra ção
foi fe i ta para va ler. A ope ra ção foi fe i ta para va ler!
Mi lhões e mi lhões de dó la res fo ram res ti tu í dos ao
Te sou ro Pú bli co, por que, de re pen te, não mais do
que de re pen te, os par ti ci pan tes da Ope ra ção Mãos
Lim pas se uni ram e re sol ve ram apli car, exe cu tar e
fa zer para va ler.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, o
Pre si den te do Se na do Fe de ral, Anto nio Car los Ma ga -
lhães Ma ga lhães, o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca, o Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, di an te do que está
acon te cen do... 

Achei a re u nião do Pre si den te, re a li za da na
quar ta-feira, im por tan te mas mu i to pe que na, de mu i -
to pou co sig ni fi ca do. O Pre si den te se re ú ne e de sig -
na não sei quan tos De le ga dos da Po lí cia Fe de ral e
não sei mais quan tos não-sei-o-quê, di zen do: “ora,
ago ra vo cês vão ver”, eu não vejo. O que vejo é que 
pode ser até que eles des cu bram A, B, C, D, mas ja -
ma is te rão a atu a ção, por exem plo, que está ten do
a Co mis são da Câ ma ra dos De pu ta dos. Acho que o 
Pre si den te de ve ria se com pe ne trar da res pon sa bi li -
da de, e não ape nas o Pre si den te da Re pú bli ca: as
Li de ran ças da Câ ma ra e do Se na do, o pró prio Po -
der Ju di ciá rio – que ago ra está se ven do, la men ta -
vel men te, tam bém tem en vol vi men to de par ce la
nes sa do lo ro sa tra gé dia da má fia do trá fi co de dro -
gas –, to dos nós de vía mos es ta be le cer; po día mos
cri ar – di ga mos as sim – uma ope ra ção no Bra sil, de -
ter mi nan do nor mas ex cep ci o na is du ran te um pra zo
de ter mi na do – e a di ta du ra fez isso “de mon tão”, cri -
ou pra zo, Ato Insti tu ci o nal n.º 1, Ato Insti tu ci o nal n.º
2 etc. Não, va mos cri ar uma le gis la ção vo ta da, que
num pra zo de fi ni do, com uma Co mis são de ter mi na -
da, com es ses di re i tos, fará essa re i vin di ca ção, indo 
até o fim. 

Sou mu i to sin ce ro: nun ca me sen ti tão aca bru -
nha do e sem ex pec ta ti va como nes te mo men to que
es ta mos vi ven do ago ra. Se olhar mos para o ge ral
ve re mos o Se na dor Ade mir Andra de con tan do epi -
só di os da sua re gião, ou o caso da hi dre lé tri ca de
São Pa u lo – e, re pa rem, fui o pri me i ro a vir a esta
tri bu na de nun ci ar aque la ven da com o di nhe i ro do
BNDES. A Jus ti ça anu lou, en ten deu ser um ab sur do 
pri va ti zar uma ins ti tu i ção onde, de um lado, es ta vam 
os em pre sá ri os bra si le i ros, ten do à fren te o Sr.
Anto nio Ermí rio de Mo ra es e com os R$320 mi -
lhões! O Pro je to Ban co do Povo, que exis te em vá ri -
os lu ga res, a exem plo de Ban gla desh, em que se
po de ria pe gar cin co, seis ou sete mil re a is para dar

ao ci da dão que não tem nada... Se, por exem plo,
fos se dada a uma mu lher uma má qui na se -
mi-industrial, com a qual po de rá tra ba lhar, se ri am
mi lha res e mi lha res de pes so as que sa i ri am das
ruas e se tor na ri am mi cro em pre sá ri os. E fo ram tre -
zen tos e vin te mi lhões que o BNDES re ti rou do Fun -
do do Tra ba lha dor para dar ao ma i or gru po de hi -
dre lé tri cas do mun do para der ro tar um gru po bra si -
le i ro?!

Se de um lado é isso, do ou tro lado é a do lo ro -
sa cons ta ta ção do que es ta mos vi ven do. 

Com re la ção às pri va ti za ções, so men te digo
uma co i sa ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so. Um dia, ele não será mais Pre si den te, um dia o
PSDB não mais es ta rá no Go ver no, um dia essa
equi pe que o cer ca não será a mes ma tam bém. Qu -
e ro di zer, me din do as pa la vras, por que o que vou
di zer ago ra será re pe ti do no fu tu ro, será lem bra do.
Um dia, seja quem for o Go ver no, pode ser ele i to
pelo Par ti do do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so,
pelo PMDB, ou pelo PT – não im por ta se de es quer -
da ou de di re i ta –, um dia, te re mos nes te Con gres so 
Na ci o nal uma CPI para in ves ti gar as pri va ti za ções.

A CPI não será cri a da para in ves ti gar se de via
ou não pri va ti zar. Essa é uma ou tra ques tão. Acho
que foi um cri me pri va ti zar a Com pa nhia Vale do Rio 
Doce. Pri va ti za ram a Vale do Rio Doce. Pri va ti za -
ram a Vale do Rio Doce por me nos di nhe i ro, que ro
di zer, pri va ti za ram o sub so lo do Bra sil por pou co di -
nhe i ro. O Brit to pri va ti zou 40% a 50% da CEE, a
com pa nhia mais di fí cil e com pli ca da da área de
ener gia elé tri ca do Bra sil in te i ro. Não é isso que
que ro dis cu tir. Va mos dis cu tir não por que pri va ti -
zou, mas como esse pro ces so acon te ceu.

Não va mos dis cu tir se o mo de lo era, se não
era, se foi er ra do pe gar o pa tri mô nio pú bli co. Não,
nós va mos dis cu tir como pri va ti zou. Se rão ana li sa -
dos os pre ços, a ques tão das mo e das po dres, se rão 
ana li sa dos os pro je tos em que, de um lado, ha via a
mo e da po dre e, de ou tro, quem de ci dia eram os fun -
dos de pen sões, di nhe i ro pú bli co! As gran des de ci -
sões das gran des pri va ti za ções fo ram fe i tas pe los
fun dos de pen sões, di nhe i ro pú bli co! E isso será
ana li sa do em uma dra má ti ca CPI, e não sei como
nos sa i re mos nes sa aná li se. Sim, por que essa CPI
in ves ti ga rá o Exe cu ti vo, o Con gres so Na ci o nal; in -
ves ti ga rá como é que este Con gres so deu li cen ça
para pri va ti zar em glo bo, deu uma li cen ça ge ral,
pode pri va ti zar, e es ta ta is que fo ram cons ti tu í das
por lei fo ram pri va ti za das me di an te por ta ria. Um dia
isso será ana li sa do e em uma si tu a ção como essa
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de hoje. Se re ce be ram 80 bi lhões pe las pri va ti za -
ções, não se cons tru í ram obras por que o di nhe i ro
era para pa gar a dí vi da, e hoje de ve mos três ve zes
mais do que de vía mos quan do o Se nhor Fer nan do
Hen ri que as su miu o Go ver no.

De um lado é essa si tu a ção e do ou tro, no cam -
po da éti ca, eu não sei.

A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na. Fa -
zen do soar a cam pa i nha) – Se na dor Pe dro Si mon,
pror ro go a ses são para o tem po ne ces sá rio à con -
clu são de seu pro nun ci a men to e para que o Se na -
dor Car los Wil son tam bém pos sa fa zer uso da pa la -
vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Srª
Pre si den te, agra de ço a gen ti le za de V. Exª e já en -
cer ro meu pro nun ci a men to.

Eu não sei, mas no cam po da éti ca vi ve mos
uma hora di fí cil da His tó ria des te País. E eu me iden ti -
fi co com os nos sos ami gos do PSDB. Foi mu i to di fí cil
para mim, como Go ver na dor do Rio Gran de do Sul,
não acom pa nhá-los, o Co vas, o Ri cha, o Scal co,
aque la tur ma toda que era o meu gru po den tro do
PMDB. Eles lá no Pa lá cio in sis tin do co mi go e di zen -
do: “Olha, não é qual quer Go ver na dor - tí nha mos 23
Go ver na do res do PMDB -, a ma i o ria dos Go ver na do -
res do PMDB não que re mos que ve nha de je i to ne -
nhum. Fa ze mos ques tão de que seja você etc e tal”. E 
eu, na mi nha tese, dis se: “Olha, cre io que o pro ble ma
não é cri ar um novo par ti do. Se es ta mos ma go a dos,
se acha mos que o Qu ér cia tem mu i ta for ça, mas um
par ti do po lí ti co não pode, de re pen te, mu dar, cri ar ou -
tro por que es ta mos em ba i xa. Va mos dis pu tar e ga -
nhar ou não. Se não ga nha mos, ca í mos fora e cri a -
mos um ou tro par ti do? O par ti do tem que ter tra di ção,
tem que ter his tó ria e va mos fi car jun tos para, jun tos,
mu dar mos o nos so par ti do.

Mas quan do eles fo ram me dis se ram: “vê com
quem tu vais fi car lá”. E eu olhei aque la for ça, aque la
pu jan ça. Qu an do veio aque la ele i ção, o par ti do ga -
nhou pra ti ca men te em to dos os gran des Esta dos, Rio 
de Ja ne i ro, São Pa u lo, Pa ra ná, Mi nas Ge ra is. Pen sei
que se es ta va for man do o par ti do da so ci -
al-democracia, que era exa ta men te a ter ce i ra via,
com pos ta por ho mens de pro fun di da de: Fer nan do
Hen ri que, 30 anos com seus li vros, com suas obras,
com sua bi o gra fia; o Má rio Co vas era uma le gen da
viva da po lí ti ca bra si le i ra, de se ri e da de, de bra vu ra, e, 
de re pen te, es ta mos ven do es sas co i sas acon te ce -
rem, es ses fa tos acon te ce rem e fi ca mos sem o di re i to 
de ter pers pec ti va. 

Que pers pec ti va te mos para os pró xi mos três
anos do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so?

Sua Exce lên cia tem que nos dar o di re i to de po der so -
nhar, de po der ter ide al, de ter uma pers pec ti va do
que vai acon te cer. Até ago ra, qual foi o gran de ges to,
o gran de ato do Go ver no? Foi de sig nar a Co mis são
Anti vi o lên cia para se cun dar a Co mis são do De pu ta do 
Mo ro ni Tor gan na Câ ma ra dos De pu ta dos? É mu i to
pou co! 

Às ve zes, eu me per gun to se o nos so Pre si den -
te já não está como no iní cio de seu pri me i ro Go ver -
no, quan do di zia que era mu i to fá cil go ver nar o Bra -
sil. Deve es tar vi ven do um mo men to de en fa do, o
que con si de ro mu i to na tu ral. Um ho mem com a
gran de za, a in te li gên cia, ca pa ci da de, que tem von ta -
de de fa zer suas le i tu ras, de ou vir mú si ca, fa lar com
in te lec tu a is... Olha, acho que se ele fi zes se isso se -
ria mu i to me lhor. Se o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que fi cas se na con vi vên cia com seus in te lec tu a is,
com seus so ció lo gos e de i xas se um pou co de lado
os eco no mis tas...Que en gra ça do! Como é que um
ho mem com o es ti lo dele... Sua Exce lên cia nun ca
es cre veu uma obra de eco no mia. Qu an do o
ex-Presidente Ita mar Fran co su ge riu seu nome para
Mi nis tro da Fa zen da foi exa ta men te por que ele não
era eco no mis ta. A tese de Ita mar Fran co era ja ma is
co locar ban que i ro e eco no mis ta de São Pa u lo no Mi -
nis té rio da Fa zen da, no Mi nis té rio do Pla ne ja men to e
nos ban cos es ta ta is. 

Pois ago ra, vê-se que ele não tem essa con vi -
vên cia. Ele fala, mas não tem o sen ti men to do so ci al.
Ele de fen de, ele é uma pes soa éti ca. Não co nhe ço
nada que aten te con tra a dig ni da de e a se ri e da de do
Pre si den te da Re pú bli ca. Mas ele não de i xa trans pa -
re cer, no seu Go ver no, aqui lo que ele é e a von ta de
mais im por tan te e a mais sig ni fi ca ti va. Isso é mu i to
tris te. 

Eu gos ta ria de ver, quan do o Pre si den te leu esta 
ma té ria – se é que che ga até ele -, qual a sen sa ção
que teve.

Nun ca me es que ço que as su mi o Go ver no do
Rio Gran de do Sul, ain da não ti nha dez dias no car go, 
e tive os meus ami gos do PT e do PDT, uni dos com o
PDS e o PFL, to dos eles con tra o meu Go ver no, fi ze -
ram uma am pla gre ve exi gin do au men to para o ma -
gis té rio que du rou cen to e tan tos dias. Em mais de
uma opor tu ni da de, saí do Pa lá cio para ir à fren te da
pra ça con ver sar com as pro fes so ras. Uma vez, uma
de las me dis se: “Não sei, Go ver na dor, como é que o
se nhor con se gue dor mir à no i te, não nos dan do au -
men to, so fren do como es ta mos so fren do. O se nhor
con se gue dor mir à no i te?” Eu dis se: “Olha, mi nha fi -
lha, com re la ção às pro fes so ras, que ro di zer que re -
co nhe ço que ga nham mu i to pou co, que não ti ve ram o 
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res pe i to me re ci do por par te do Go ver no e que a clas -
se está se de te ri o ran do ano após ano. Ago ra, eu dur -
mo à no i te, por que eu faço o que é pos sí vel. Ago ra, o
que não me faz dor mir de no i te é quan do me lem bro
que du ran te 30 anos per cor ri o Bra sil em nome das
Opo si ções re u ni das, per cor ri o Rio Gran de do Sul e
co nhe ço pal mo a pal mo o meu Esta do, co nhe ço as
pes so as que es tão mor ren do de fome, co nhe ço as
pes so as que não têm um pe da ço de ter ra, que não
têm em pre go, co nhe ço pes so as que, pra ti ca men te,
es tão à mar gem da vida, são pá ri as, não pro du zem e
não con so mem. E ago ra che guei ao Go ver no do
Esta do ima gi nan do, não eu, mas que, um dia, o nos -
so Par ti do che ga ria lá e mu da ría mos isso. Mas não
es tou ven do chan ce ne nhu ma de mu dar. Estou me
ven do amar ra do, cer ca do por leis, por de ter mi na -
ções, pela Assem bléia, por pres sões e co a ções. A
cada dia que pas sa, dur mo, acor do e tudo está igual;
as pes so as es tão mor ren do de fome, como mor ri am
an tes de eu ser Go ver na dor”.

Será que o Pre si den te não tem essa sen si bi li da -
de? Será que, de re pen te, o Se nhor Fer nan do Hen ri -
que, Pre si den te, está agin do como na épo ca do mi la -
gre bra si le i ro, quan do se di zia: va mos de i xar o bolo
cres cer para de po is dis tri bu ir?

Se o Pre si den te da Re pú bli ca ti ves se imi ta do,
nas pri va ti za ções, o mo de lo in glês, ti ves se fe i to as
pri va ti za ções ao in vés de dar, como está fa zen do, à
meia dú zia de em pre sas mul ti na ci o na is de sin te res sa -
das; se ele ti ves se co lo ca do na Bol sa, se ele ti ves se
fe i to a dis tri bu i ção en tre os tra ba lha do res... Se era
para ser mo e da po dre, se era para ser di nhe i ro do
BNDES, se era para ven der por me nos da me ta de do
pre ço, que fos se aber ta uma am pla pos si bi li da de
para que mi lha res e mi lha res de pes so as pu des sem
ser pro pri e tá ri as, ou seja, cri as se uma es pé cie nova,
onde a so ci e da de par ti ci pa ria do pro gres so e do de -
sen vol vi men to. 

Esse mo de lo foi uti li za do na Ingla ter ra e deu
cer to. Aliás, de cer ta for ma, pa re ce que o novo Mi nis -
tro do De sen vol vi men to, da Indús tria e Co mér cio, o
Sr. Alci des Tá pi as, está pen san do em mu dar nos so
mo de lo. Esta mos aguar dan do com gran de ex pec ta ti -
va e re zan do para que S. Exª con si ga um mo de lo se -
me lhan te ao in glês. 

Não sei, mas às ve zes me per gun to: fa zer o
quê? Te mos um Con gres so que sa be mos, a ri gor,
nada de ci de. Pa re ce-me que es ta mos aqui em um
Con gres so de men ti ra. Pos so ir para mi nha casa –
vou uma vez por mês para Por to Ale gre – tran qüi lo, já
de sa ba fei, já fa lei so bre o es cân da lo da mor te da cri -

an ça. Mas e daí, qual será o pró xi mo pas so da so ci e -
da de? o que fa re mos? 

Sa be mos que o Con gres so pou co pode. Che -
guei a emo ci o nar-me com a CPI da Po bre za. Vi uma
dis po si ção for te, a co me çar pelo Pre si den te da Casa,
e a una ni mi da de dos Par la men ta res. Ago ra, que es -
ta mos chegando ao fi nal, está fal tan do algo, eu não
sei o quê. Pa re ce que per de mos a ca pa ci da de, to -
dos nós, Par la men ta res, Exe cu ti vo de avan çar, de
co lo car as co i sas nos seus lu ga res. Não sa be mos
mais fa zer o ób vio. Será que não pas sa pela ca be ça
de al guém que o ób vio, em um país como o nos so, é
re sol ver o pro ble ma das pes so as que es tão mor ren -
do de fome? Abri mos o jor nal, com a ma i or tran qüi li -
da de, e le mos que a fal ta de di nhe i ro faz com que o
fe i jão não es te ja mais na ces ta bá si ca. Fal ta de di -
nhe i ro faz com que seja re du zi da à me ta de a dis tri -
bu i ção de bol sas de ali men to. Fal tou di nhe i ro, en tão
cor ta. Fal ta de di nhe i ro faz com que as bol sas es te -
jam atra sa das três me ses; fal ta de di nhe i ro faz com
que a me ren da es co lar, para não sei quan tos Esta -
dos, não seja dis tri bu í da não sei há quan to tem po.
Não sei, juro que não sei! E fica as sim. E fica ab so lu -
ta men te as sim...

E fi ca mos nós aqui dis cur san do. É cla ro que o
es for ço não pre ci sa ser tão gran de, por que sex -
ta-feira, sá ba do e do min go es ta mos li be ra dos; se gun -
da-feira tam bém. De qual quer ma ne i ra es ta mos fa -
zen do a nos sa par te. Mas será que tudo isso não é
um pou qui nho meio de men ti ri nha? Em que es ta mos
mu dan do a so ci e da de bra si le i ra? Estou aqui no Se -
na do há mu i tos anos: en trei aqui guri e já sou um ve -
lho. Fico me per gun tan do: o que mu dou? Só vejo a si -
tu a ção pi o rar.

Se olhar mos para os que pas sam fome, ve re -
mos que a cada ano au men ta o nú me ro de les. Se
olhar mos para o des ní vel en tre os ver da de i ra men te
po bres e os ex tre ma men te ri cos, ve re mos tam bém
que ele só au men ta, tan to que o Bra sil é o cam peão
mun di al, está hoje em pri me i ro lu gar quan do se ava lia 
o des ní vel da ri que za. É o país onde os ri cos são cada 
vez mais ri cos e os po bres são cada vez mais po bres,
e a di fe ren ça en tre uns e ou tros é a ma i or do mun do!
Se olhar mos para a ques tão da éti ca, ve re mos que
nada mu dou. Lem bro-me que foi um es cân da lo quan -
do se sou be que o PC Fa ri as e o gru po do Col lor fi ze -
ram um car na val com cham pa nha fran cês em Pa ris,
fes te jan do o pri me i ro bi lhão que o gru po ha via ar re ca -
da do. O que é um bi lhão hoje? Pelo que ve mos, pela
quan tia que se diz que tem essa gan gue do tó xi co,
pela quan ti da de de di nhe i ro que foi en tre gue aos ban -
cos pelo Pro er e com pa nhia – não sei quan tos bi lhões 
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-, pelo que está acon te cen do nes te país, po de mos
con clu ir que as co i sas só es tão pi o ran do, que está
au men tan do a gra vi da de dos pro ble mas. E nós es ta -
mos aqui fa zen do a nos sa par te. É ver da de que faz
cin co anos que não au men tam nos so sa lá rio, aliás,
está cer to por que não me re ce mos. O que há de mais
jus to é não au men ta rem nos so ven ci men to. Pelo que
fa ze mos, é bom que fi que como está por mais uns
cin co anos até apren der mos al gu ma co i sa. Mas que é 
cru el, é cru el!

O que me as sus ta é que o mo de lo con ti nua sen -
do o mes mo. Um querido ami go, que te nho o ma i or
res pe i to por ele, é can di da to à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, está apre sen tan do uma pro pos ta, di zen do
que vai mu dar, e não sei o quê. Há o que ri do Go ver -
na dor do Rio de Ja ne i ro di zen do que tem ou tra pro -
pos ta, que é isso e mais aqui lo. Está o PT re u ni do,
di zen do que tem uma ter ce i ra pro pos ta, e mais isso
e mais aqui lo. Na ver da de, não te mos nada. Di zem
que vão fa zer pro je tos, fa zer pro gra mas, que vão
fa zer isso e aqui lo. Há co i sas que tí nha mos de fazer 
ago ra, hoje. 

Se ten ta por cen to do que é im por tan te para este 
país... O Sr. Fer nan do Hen ri que ti nha de cha mar o
Lula, o Bri zo la, o Pre si den te do PC do B, do PMDB,
en fim, o pre si den te de to dos os par ti dos e lhes per -
gun tar como re sol ver es ses pro ble mas to dos. E to dos 
têm a mes ma so lu ção: gen te que está mor ren do de
fome tem de pa rar de mor rer de fome. Se um fi lho
meu ti ves se mor ren do de fome, eu as sal ta ria uma pa -
da ria para pe gar co mi da e le var a ele. Isso está acon -
te cen do com mi lhões de bra si le i ros, e nós as sis ti mos
a tudo e con si de ra mos isso a co i sa mais na tu ral do
mun do. 

Pe ço-lhe perdão, Sr.ª Pre si den te, pelo meu –
di ria – de sa ba fo. Não sei nem o que fa lei di re i to.
Tudo isso ve io-mm de sa ba fo. Qu an do vi a no tí cia de
que foi que i ma da viva uma cri an ça de 13 anos...
Uma gan gue de um De pu ta do Fe de ral... Não sei o
que pensar! 

Mu i to obri ga do, Sr.ª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – É cla -

ro, Se na dor Pe dro Si mon, que V. Ex.ª não ne ces si ta
de pe dir per dão pelo tem po que ocu pou a tri bu na,
por que com cer te za os co ra ções das mu lhe res e ho -
mens de bem des te País com par ti lham da mes ma in -
dig na ção. Espe ra mos que um dia pos sa mos ver pe -
din do per dão aque les que tan tos cri mes pra ti cam
con tra a hu ma ni da de, tan to aqui como no ex te ri or.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los 
Wil son.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.ª
Se na do ra He lo i sa He le na, que pre si de esta ses são,
Srªs e Srs. Se na do res, en fim, num ce ná rio, como foi
aqui re la ta do pelo Se na dor Pe dro Si mon, em que es -
cas se i am as boas no tí ci as, eis que sur ge nos me i os
de co mu ni ca ção um fato me re ce dor de nos so apla u -
so, que de i xa o povo per nam bu ca no mais or gu lho so
dos fe i tos de sua bra va gen te. 

A Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, a nos -
sa Uni ver si da de ma i or, aca ba de re ce ber ava li a ção
al ta men te po si ti va de uma en ti da de in ter na ci o nal res -
pon sá vel pela ava li a ção das uni ver si da des de ex ten -
sa re gião dos Esta dos Uni dos, a Midd le Sta tes Co -
mis si on on Hig her Edu ca ti on. 

Aten den do a con vi te for mu la do pelo Re i tor Mo -
zart Ne ves Ramos, os téc ni cos da co mis são nor -
te-americana pro ce de ram a mi nu ci o sa ava li a ção de 
di ver sas áre as da Uni ver si da de, de bru çan do-se so -
bre o en si no de gra du a ção, pla ne ja men to e fi nan -
ças, pós-graduação e pes qui sa, as pec tos or ga ni za -
ci o na is e si tu a ção dos alu nos. O pre si den te da co -
mis são, Saul Fens ter, de cla rou-se sur pre so com o
ní vel de ex ce lên cia que en con trou na ins ti tu i ção.
Re co nhe ceu ser a Uni ver si da de Fe de ral de Per -
nam bu co, no Nor des te, a Uni ver si da de com ma i or
ca pa ci da de de for ma ção de dou to res, no que de -
sem pe nha pa pel fun da men tal para o de sen vol vi -
men to da re gião.

Com 19 mil alu nos na gra du a ção e 6 mil na
pós-graduação, a Uni ver si da de Fe de ral de Per nam -
bu co se en con tra en tre as 10 ma i o res Uni ver si da des
do país. O pa drão de ex ce lên cia de seus 62 cur sos de 
gra du a ção e 60 de pós-graduação a co lo ca no mes -
mo ní vel das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or de Pri me -
i ro Mun do. Dos seus mais de 2 mil do cen tes, 80%
pos su em qua li fi ca ção de pós-graduação.

Enquan to mu i tas ins ti tu i ções de en si no su pe ri or
re sis tem tenazmen te a pro ces sos de ava li a ção, a
Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co, Srª. Pre si -
den te, já pro ce deu a vá ri os. Em 1997, tam bém a
con vi te de seu re i tor, sub me teu-se à ava li a ção do
Con se lho de Re i to res da Eu ro pa, que a vi si tou para
pro por me lho ri as na ges tão ad mi nis tra ti va. O pa re -
cer do gru po eu ro peu tam bém res sal tou a ex ce lên -
cia da ins ti tu i ção, si tu an do seu en si no como de pa -
drão in ter na ci o nal.

Inte gra dos os pa re ce res de equi pes in ter na ci o -
na is a um lon go pro ces so de ava li a ção con ti nu a da,
que in clui tam bém a au to-avaliação da Uni ver si da de,
es tão seus di ri gen tes de pos se de in for ma ções im -

NOVEMBRO  1999 ANAIS DO SENADO FEDERAL  485



por tan tes para di re ci o nar a ins ti tu i ção rumo ao pró xi -
mo sé cu lo.

Pro ble mas e de fi ciên ci as cer ta men te exis tem.
To dos sa be mos como têm so fri do as Uni ver si da des
Pú bli cas Fe de ra is de nos so país com a in su fi ciên cia
de re cur sos para até mes mo man ter equi pa men tos
bá si cos em fun ci o na men to. Aliás, foi pre ci sa men te o
se tor de in fra-estrutura que mais me re ceu re pa ros
dos ava li a do res ame ri ca nos. E sa be do res das ca rên -
ci as nes sa área já es ta vam, por cer to, to dos os mem -
bros da co mu ni da de uni ver si tá ria.

Mas, Srª Pre si den te, se esse fato que aca bo de
re la tar cons ti tui mo ti vo de sa tis fa ção e jú bi lo, ocor re
ou tro fato, pa ra le lo a esse, que nos pro vo ca pre o cu -
pa ção e de sas sos se go. A sa tis fa ção de um lado, nes -
se caso, veio acom pa nha da do seu in ver so, de ou tro
lado.

O fato que nos ca u sa apre en são é a anun ci a da
in ten ção do atu al Go ver no per nam bu ca no de trans -
for mar a Uni ver si da de Esta du al de Per nam bu co, a
UPE – um dos ba lu ar tes de nos so en si no su pe ri or no
Esta do -, em or ga ni za ção so ci al. A ten ta ti va do Go -
ver no de Per nambu co nos soa pro fun da men te de sa -
fi na da, pois está a nos sa UPE em per fe i tas con di -
ções de fun ci o nar mu i to bem. Isso pos so afir mar e
re a fir mar, pois foi exa ta men te em meu Go ver no que
a ins ti tu i ção pas sou por pro fun da re es tru tu ra ção.
Dis so te nho o ma i or or gu lho e o ma ni fes to com sin -
ce ridade.

Por que, en tão, vir essa onda ago ra de pas sar
para a ini ci a ti va pri va da uma ins ti tu i ção que está fun -
ci o nan do bem, que está res pon den do com exem pla ri -
da de aos an se i os que a ela di ri ge o povo de Per nam -
bu co? É in com pre en sí vel e ina ce i tá vel, Srª Pre si den -
te, tal ten ta ti va!

Não se pode pen sar se quer que seu de sem pe -
nho no Pro vão do Mi nis té rio da Edu ca ção te nha de i -
xa do a de se jar, ten do sur gi do daí a idéia de pri va ti -
zá-la. Isso não ocor reu, Srª Pre si den te, por que a Uni -
ver si da de Esta du al de Per nam bu co ob te ve ex ce len te 
ava li a ção do MEC.

Hoje, a UPE é uma ins ti tu i ção con ce i tu a da na
re gião, seja pela for ma ção de cen te nas de pro fis si o -
na is em seus 32 cur sos de gra du a ção e 56 de
pós-graduação, seja pe las pes qui sas que de sen vol -
ve, seja ain da pe los im por tan tes ser vi ços que pres ta
à po pu la ção. É pre ci so res sal tar ain da sua for te ten -
dên cia à in te ri o ri za ção de ações edu ca ci o na is, o que
pro por ci o na à po pu la ção do in te ri or do Esta do aces so 
ao en si no su pe ri or, em suas vá ri as Fa cul da des de
For ma ção de Pro fes so res, em Na za ré da Mata, em
Ga ra nhuns, em Pe tro li na.

O que acon te ce ria se essa uni ver si da de fos se
trans for ma da em or ga ni za ção so ci al? Ocor re que as
or ga ni za ções so ci a is são ins ti tu i ções de di re i to pri va -
do, às qua is se pas sa ria a res pon sa bi li da de de exe -
cu tar ati vi da des hoje re a li za das pelo se tor pú bli co, in -
clu si ve em áre as como edu ca ção e sa ú de.

Cla ro, Srª Pre si den te, que mu i tos go ver na do res
se em pe nham para se ve rem li vres de res pon sa bi li -
da des que são do Go ver no. Ele gem como pri o ri da de
nú me ro um en tre gar ao ca pi tal pri va do um pa tri mô nio
que só ao povo per ten ce. Enfra que cem e de bi li tam o
Go ver no, des ti tu in do-o de va li o so pa tri mô nio. Enfra -
que cem e de bi li tam tam bém a so ci e da de, des ti tu in do
do em pre go cen te nas de tra ba lha do res.

Enten do que o mo men to é de for ta le cer nos sas
ins ti tu i ções de en si no su pe ri or. O Bra sil pre ci sa de re -
cur sos hu ma nos qua li fi ca dos se quer des pon tar com
su ces so no con cer to in ter na ci o nal das na ções. Não é
hora de en fra que cer mos nos sa ca pa ci da de uni ver si -
tá ria, a não ser que que i ra mos fi car mu i to atrás dos
pa í ses emer gen tes e qua se su mi dos de vis ta dos pa í -
ses de sen vol vi dos. Pre ci sa mos for ta le cer nos sas uni -
ver si da des! Dar-lhes con di ções de fun ci o na rem ple -
na men te! Re mu ne rar de vi da men te seu qua dro de
pes so al! Do tá-las da in fra-estrutura ne ces sá ria a um
de sem pe nho sa tis fa tó rio.

Infe liz men te, Srª Pre si den te, Se na do ra He lo i sa
He le na, Se na dor Pe dro Si mon, pa re ce que o Go ver -
no do Esta do de Per nam bu co está an dan do para trás. 
É de se la men tar pro fun da men te!

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

A Srª Se na do ra Lu zia To le do e os Srs. Se na -
do res Edi son Lo bão, Ca sil do Mal da ner, Ge ral do
Cân di do e Fran ce li no Pe re i ra en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, está tra mi tan do,
nes ta Casa, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nú me ro 51, 
de 1998, de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
des ti na do à ins ti tu i ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Tu ris -
mo. Com esse ob je ti vo, es ta be le ce nor mas de pro -
te ção e in cen ti vos à ati vi da de, re co nhe cen do-a
“como fa tor de de sen vol vi men to so ci al”.

Con for me Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro de
Esta do do Espor te e Tu ris mo, o se tor de vi a gens e tu -
ris mo, con si de ra do o ma i or ge ra dor de em pre gos em

486 ANAIS DO SENADO FEDERAL NOVEMBRO  1999



todo o mun do, é tam bém re co nhe ci do como “po ten te
ele men to de in du ção de eco no mi as em de sen vol vi -
men to”. Bas ta ver que, no Ja pão, su pe ra a in dús tria
au to mo bi lís ti ca; nos Esta dos Uni dos, a agri cul tu ra; e,
na Su í ça, “ul tra pas sa o se tor ban cá rio”.

Obser van do-se os exem plos de ou tras na ções,
que ex plo ra ram seu po ten ci al tu rís ti co, tam bém o
nos so País deve con si de rar a ati vi da de como pri o ri -
da de es tra té gi ca, prin ci pal men te em face de pos su ir
as con di ções ne ces sá ri as para trans for mar o se tor na 
sua ma i or in dús tria e no seu ma i or ge ra dor de em pre -
gos.

Ava li a ções de or ga nis mos in ter na ci o na is de -
mons tra ram, há cin co anos, que a in dús tria do tu ris -
mo no Bra sil re la ci o na-se com 52 sub se to res da eco -
no mia, com fa tu ra men to es ti ma do em 45 bi lhões de dó -
la res, cor res pon den do a 56% do mer ca do la ti -
no-americano e a, tão-somente, 1,3% do to tal mun di al.

No pe río do 92/94, cal cu la-se que o de sen vol vi -
men to do se tor foi 2,8 ve zes ma i or do que o da Amé ri -
ca La ti na e 160% mais rá pi do do que a mé dia in ter na -
ci o nal. Ade ma is, o tu ris mo, que nos úl ti mos sete anos 
vem dan do uma con tri bu i ção ao Pro du to Inter no Bru -
to (PIB) nun ca in fe ri or a 7,7%, em pre ga 6 mi lhões de
tra ba lha do res, di re ta e in di re ta men te, na pro por ção
de um a cada onze tra ba lha do res, re ce ben do sa lá ri os 
6,1% su pe ri o res, em mé dia, ao mí ni mo.

Obser va das as dis po si ções do ar ti go 180, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, de ter mi nan te de que a União,
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os “pro -
mo ve rão e in cen ti va rão o tu ris mo como fa tor de de -
sen vol vi men to so ci al e eco nô mi co”, a pro po si ção
con sig na o elen co de ob je ti vos da ci ta da Po lí ti ca Na -
ci o nal de Tu ris mo.

Entre es ses, re fe re-se es pe ci al men te à de mo -
cra ti za ção do “aces so ao Tu ris mo Na ci o nal”, a ser ob -
ti do pela “in cor po ra ção de to dos os seg men tos po pu -
la ci o na is”, e pela ele va ção do “bem-estar das clas ses
de me nor po der aqui si ti vo”.

A le gis la ção na ci o nal es pe ci fi ca como sen do de
in te res se tu rís ti co os bens de va lor his tó ri co, ar tís ti co,
ar que o ló gi co ou pré-histórico; as re ser vas e es ta ções 
eco ló gi cas; as áre as de pro te ção dos re cur sos na tu -
ra is re no vá ve is; as ma ni fes ta ções cul tu ra is ou et no ló -
gi cas; os lo ca is onde se si tu am as pa i sa gens no tá ve -
is; e as lo ca li da des apro pri a das ao re pou so e à prá ti -
ca de ati vi da des re cre a ti vas, des por ti vas e de la zer,
como as fon tes hi dro mi ne ra is apro ve i tá ve is, en tre ou -
tras.

Con ta-se, tam bém, di mi nu ir os des ní ve is so ci a -
is e eco nô mi cos de or dem re gi o nal, me di an te o es pe -

ra do au men to da ofer ta de ocu pa ções e me lhor dis tri -
bu i ção de ren da.

De igual modo, pre co ni za o es tí mu lo à mu ni ci -
pa li za ção do tu ris mo, pela prá ti ca de pro ces sos de
pla ne ja men to e ge ren ci a men to da ati vi da de e pelo
au men to dos flu xos tu rís ti cos, da taxa de per ma nên -
cia e do gas to mé dio dos tu ris tas es tran ge i ros no
País.

Para isso, será ne ces sá ria a ma i or di vul ga ção e
aper fe i ço a men to do pro du to tu rís ti co na ci o nal, so bre -
tu do nos “mer ca dos in ter na ci o na is com po ten ci al
emis si vo”.

De ver-se-á cri ar, con so li dar e di fun dir os pó los
tu rís ti cos, com o ob je ti vo de di ver si fi car “os flu xos en -
tre as Uni da des da Fe de ra ção”, de sor te a be ne fi ci ar,
es pe ci al men te, as re giões de me nor de sen vol vi men -
to, as sim como “am pli ar e di ver si fi car os equi pa men -
tos e ser vi ços tu rís ti cos”, tor nan do-os ade qua dos “às
ca rac te rís ti cas so ci o e co nô mi cas re gi o na is e mu ni ci -
pa is e às pre fe rên ci as da de man da”.

Tam bém, es ti mu lar o apro ve i ta men to tu rís ti co
dos re cur sos na tu ra is e cul tu ra is in te gra dos ao pa tri -
mô nio tu rís ti co, com o fim de o pre ser var, man ter e va -
lo ri zar, e pela cri a ção e im plan ta ção de in fra-estrutura 
des ti na da às ati vi da des de ex pres são cul tu ral.

Se rão fa vo re ci dos os ser vi ços de ani ma ção tu -
rís ti ca, en tre te ni men to, la zer e ou tras atra ções, com
ca pa ci da de de “re ten ção e pro lon ga men to da per ma -
nên cia dos tu ris tas”, as sim como a com pe ti ti vi da de
do se tor, pela pro mo ção da qua li da de e da pro du ti vi -
da de de seus agen tes pri va dos e go ver na men ta is.

Con ce der-se-á es tí mu lo para o de sen vol vi men -
to das mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas de tu ris -
mo, fa ci li tan do-lhes aces so a in cen ti vos que con tri bu -
am para a ele va ção do ní vel de qua li da de e efi ciên cia
dos ser vi ços.

De se ja-se, as sim, au men tar a com pe ti ti vi da de,
fren te às gran des em pre sas, e cons tru ir su por te es -
tra té gi co à cap ta ção di re ci o na da a pro gra mas de fe i -
ras, con gres sos e even tos in ter na ci o na is, re a li za dos
no País. 

A esse res pe i to, Oswal do Tri gue i ro Jú ni or, re co -
nhe ci do es pe ci a lis ta na área, re por ta-se a re cen te es -
tu do da Orga ni za ção Mun di al de Tu ris mo so bre a
con jun tu ra do se tor, en fa ti zan do que a in dús tria mo vi -
men ta cer ca de três tri lhões e qui nhen tos mi lhões de
dó la res a cada ano.

Exi be o tu ris mo, em todo o mun do, qua tro apre -
sen ta ções: é a ati vi da de de ma i or por te, e a que mais
deve cres cer no sé cu lo; é o se tor da eco no mia de ser -
vi ços que li de ra o mer ca do de tra ba lho; os ne gó ci os
de tu ris mo não dis tin guem país rico, po bre, re me di a -
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do, gran de, mé dio, pe que no, pró xi mo ou re mo to; e é
o mo tor da in dús tria do en tre te ni men to, vis to como o
pró prio fu tu ro do de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al 
das na ções.

A po lí ti ca na ci o nal de tu ris mo, ain da nos ter mos
do pro je to que ora co men ta mos, de ve rá pro mo ver a
in te gra ção do ins ti tu tos de pes qui sa e das uni ver si da -
des pú bli cas e pri va das, com o ob je ti vo de me lho rar a
qua li da de e a cre di bi li da de das pes qui sas e es ta tís ti -
cas do se tor tu rís ti co bra si le i ro, e es ta be le cer o de -
sen vol vi men to do “pen sa men to es tra té gi co do se tor”. 

E, não me nos im por tan te, de ter mi na a ela bo ra -
ção do Pla no Na ci o nal de Tu ris mo – PNT, a car go do
Insti tu to Bra si le i ro do Tu ris mo – Embra tur, do Mi nis té -
rio do Espor te e Tu ris mo, a va lo ri za ção de pro gra mas
de ca pa ci ta ção pro fis si o nal para o se tor, e me lhor
apro ve i ta men to dos pro fis si o na is egres sos das fa cul -
da des e cur sos de tu ris mo exis ten tes no País.

Há pou co, o Go ver no de ci diu in cre men tar o tu -
ris mo in ter no, pro mo ven do cam pa nha pu bli ci tá ria nas 
es ta ções de te le vi são. Com dez fil mes, pre ten de atra -
ir o flu xo tu rís ti co para as prin ci pa is ci da des do País.

Nes se sen ti do, o Ban co Na ci o nal de De sen vol -
vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) pro mo ve rá o fi -
nan ci a men to de pro je tos de pe que no e mé dio por tes
para a rede ho te le i ra, nis so in ves tin do so mas de 300
mil a 2 mi lhões de re a is.

Qu er-se, des sa for ma, de mo cra ti zar o aces so
ao tu ris mo in ter no, uma vez que, com a des va lo ri za -
ção do real fren te ao dó lar, no iní cio do ano, as vi a -
gens para o ex te ri or fi ca ram mais dis pen di o sas.

Da dos da Embra tur re gis tram que as ven das de
pas sa gens aé re as in ter na ci o na is so fre ram uma que -
da de 45%, nos pri me i ros cin co me ses do ano, in di -
can do que o Go ver no de ve ria in ves tir no tu ris mo bra -
si le i ro, a fim de aque cer o tu ris mo in ter no, um dos
mais pro mis so res para a ge ra ção de em pre gos.

Com isso, os pa co tes do més ti cos cres ce ram
25% no pri me i ro se mes tre. E, para ma i or es tí mu lo às
vi a gens do bra si le i ro no País, o Go ver no, com as in -
ter ve niên ci as do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, da
Embra tur e da Sub co mis são de Tu ris mo da Câ ma ra
dos De pu ta dos, es tu da as fór mu las para que o
BNDES fi nan cie os em pre en de do res tu rís ti cos de pe -
que no e mé dio por tes.

O in cen ti vo con sis ti ria em pro mo ver a cons tru -
ção de ho téis de 60 a 130 apar ta men tos, ca pa zes de
ofe re cer hos pe da gem a qua tro pes so as por apar ta -
men to, a um cus to mé dio cal cu la do en tre 50 e 70 re a -
is, a diá ria, a exem plo da ma i o ria dos ho téis des ti na -
dos a tu ris tas, nos Esta dos Uni dos.

Le vou-se em con ta, tam bém, a mu dan ça do
per fil do tu ris ta no País, des de 1996, uma vez que,
nes se ano, 30% do to tal eram bra si le i ros e 70% es -
tran ge i ros.

Já a par tir do ano pas sa do, a di fe ren ça foi eli mi -
na da, es pe ran do-se que, pro xi ma men te, do to tal de
tu ris tas re ce bi dos, 60% se rão cons ti tu í dos de bra si le -
i ros.

É opor tu no acres cen tar que, à con ta da re fe ri da
des va lo ri za ção cam bi al, a Embra tur es pe ra um
acrés ci mo en tre 12 e 15% no apor te de tu ris tas es -
tran ge i ros, o que su pe ra o cál cu lo ini ci al que apon ta -
va um au men to de ape nas 5%. Atri bui-se tal in cre -
men to aos tu ris tas ar gen ti nos, que ga nham em dó la -
res e jul gam mais em con ta vi a jar para o Bra sil.

Assim, man tém-se a ex pec ta ti va de que cer ca
de um mi lhão e qua tro cen tos mil ar gen ti nos ve nham
para o País, até o fi nal do cor ren te ano, pro cu ran do as 
re giões pra i a nas da Ba hia e do Esta do de San ta Ca -
ta ri na.

Em Bra sí lia, com a mes ma pers pec ti va, pro mo -
ve-se a am pli a ção da ca pa ci da de da rede ho te le i ra
em 150%, au men tan do dos atu a is 12 mil le i tos para
30 mil, até o ano de 2002. Pro gra ma-se uma sé rie de
even tos, como fe i ras, con ven ções e se mi ná ri os,
apro ve i tan do o fato de a ci da de ser a sede do Go ver -
no Fe de ral, e de os bra si le i ros, prin ci pal men te, que
so mam 95% dos vi si tan tes, per ma ne ce rem in te res -
sa dos em co nhe cer a Ca pi tal da Espe ran ça.

Re gis tre-se que o tu ris mo no Bra sil po de ria ofe -
re cer uma quan ti da de ma i or de em pre gos, não se de -
pa ras se com gra ve es cas sez de mão-de-obra qua li fi -
ca da. Isso acon te ce, em bo ra con te mos com mais de
60 fa cul da des de tu ris mo e ini ci a ti vas, como a da Uni -
ver si da de de São Pa u lo, des ti na das à for ma ção de
pro fis si o na is de alto ní vel para o se tor.

Há acen tu a da de man da de agen tes de tu ris mo
e es pe ci a lis tas nas áre as de ho te la ria, ali men ta ção,
in ter pre ta ção, tra du ção e trans por tes, e de agen tes
de vi a gem. Fal ta pes so al ha bi li ta do, prin ci pal men te,
na área de agen ci a men to, que exi ge, além de cul tu ra
ge ral, ma i o res co nhe ci men tos de ge o gra fia e his tó ria, 
e com pe tên cia para a or ga ni za ção de even tos, a ope -
ra ção de sis te mas de re ser vas, de pro ces sa men to de
in for ma ções e de tre i na men to de gui as.

De ve mos des ta car, por fim, que o pro je to go ver -
na men tal, pro ce den te men te, in clui en tre as sua di re -
tri zes fun da men ta is a “for ma ção de re cur sos hu ma -
nos para o se tor”, o que pres su põe a re gu la men ta ção
da pro fis são de agen te de tu ris mo e da sua qua li fi ca -
ção pro fis si o nal, con di ções in dis pen sá ve is ao in cre -
men to da cha ma da “in dús tria sem cha mi nés”. 
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O aco lhi men to da pro po si ção, tam bém pela Câ -
ma ra Alta do País, re pre sen ta rá, de cer to, o de fi ni ti vo
re co nhe ci men to de que a in dús tria do tu ris mo pode
dar ines ti má vel con tri bu i ção para o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al do País.

Ali a do, ne ces sa ri a men te, a pro vi dên ci as que
con tri bu am para a me lho ria da in fra-estrutura tu rís ti -
ca, des de a mo der ni za ção dos ae ro por tos à im plan ta -
ção e con ser va ção de ro do vi as. Tam bém, para a ur -
ba ni za ção de ci da des com no tó rio po ten ci al tu rís ti co;
o com ba te à vi o lên cia ur ba na e o es ta be le ci men to de
pre ços ra zoá ve is nas lo ca ções de ve í cu los, nas pas -
sa gens aé re as e ro do viá ri as e em ou tros ser vi ços re -
que ri dos pelo tu ris ta.

É o que es pe ra mos, sem mais de mo ra, para que 
a ati vi da de tu rís ti ca su pe re seus pro ble mas es tru tu ra -
is e res pon da às exi gên ci as do País, que ne ces si ta
cres cer, ge rar em pre gos e pro du zir ren da, me di an te a 
con ju ga ção de es for ços do Go ver no, das em pre sas e
dos tra ba lha do res.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre -
si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o Mi nis tro do Meio
Ambi en te, Sar ney Fi lho, re cen te men te na di re ção
des sa Pas ta, tem pela fren te um tra ba lho her cú leo a 
de sen vol ver. Mu i tos dos pro ble mas am bi en ta is bra -
si le i ros já es tão sen do equa ci o na dos pelo seu di na -
mis mo e sua de ter mi na ção, mas ou tros exis tem que 
dele exi gi rão re do bra dos es for ços.

É pre ci so ser dito que se vai tor nan do in to le rá -
vel a co ni vên cia de se to res da so ci e da de bra si le i ra
com uma cul tu ra que in sis te no de bo che per ma nen -
te ao cum pri men to da lei. A ví ti ma da vez pa re ce ser 
o pa tri mô nio eco ló gi co do País. O meio am bi en te
bra si le i ro con ti nua a ser des res pe i ta do, de pre da do,
num rit mo fre ne ti ca men te im pres so pela mo der ni da -
de mais ir ra ci o nal. 

Ape sar das nor mas cons ti tu ci o na is e le ga is
exis ten tes, é fla gran te a sem ce ri mô nia o modo com
que se trans gri dem suas de ter mi na ções. Têm fal ta do, 
até aqui, os re cur sos ade qua dos que dêem con di -
ções às nos sas au to ri da des para o exer cí cio de uma
fis ca li za ção per ma nen te e ri go ro sa. O re sul ta do não
po de ria ser ou tro se não o cres ci men to das flo res tas
in cen di a das, dos ma nan ci a is de água po lu í dos, além
da au sên cia de tra ta men to do lixo e da ex plo ra ção
pre da tó ria do sub so lo. Às vés pe ras do novo mi lê nio,
como se pode jus ti fi car ta ma nha fal ta de cons ciên cia
eco ló gi ca em nos so País? 

A Car ta Mag na, em seu art. 225, es ta be le ce ex -
pli ci ta men te que “To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do

povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon -
do-se ao po der pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.” Dito isso, não res ta qual quer dú vi da so bre a
res pon sa bi li da de do Esta do e da so ci e da de pela con -
ser va ção da na tu re za.

Na re a li da de, des de 1983, o Esta do bra si le i ro
con di ci o na o li cen ci a men to para cons tru ção, ins ta la -
ção, am pli a ção e fun ci o na men to de es ta be le ci men -
tos e ati vi da des uti li za do ras de re cur sos na tu ra is à
ela bo ra ção de Estu do de Impac to Ambi en tal, o EIA, e
o res pec ti vo Re la tó rio de Impac to Ambi en tal, o RIMA.
Mais es pe ci fi ca men te, pu bli cou-se, em 86, Re so lu -
ção do Con se lho Na ci o nal do Meio Ambi en te –
CONAMA, que nor ma ti za a ela bo ra ção de es tu dos e
re la tó ri os de im pac to am bi en tal para di ver sas ati vi da -
des, en tre as qua is a de ex tra ção mi ne ral. Con tra di to -
ri a men te, o des res pe i to ao que se re di ge nes ses re la -
tó ri os vi rou nor ma cul tu ral no Bra sil, dado o es pí ri to
de im pu ni da de que se alas trou. 

Aliás – Sr. Pre si den te –, o Esta do bem que
tem cum pri do sua par te, pois a ini ci a ti va de bem re -
gu la ri zar o uso e a ex plo ra ção do solo nun ca lhe foi 
con tes ta da. Ante ci pan do pre o cu pa ções vin dou ras,
o Có di go de Mi ne ra ção vi gen te aguar da a in tro du -
ção em seu tex to de dis po si ti vo le gal, que es ta be le -
ça a obri ga to ri e da de de re cu pe ra ção do meio am bi -
en te de gra da do. Na re a li da de, em bo ra a Cons ti tu i -
ção já hou ves se pre vis to tal prin cí pio, o Pro cu ra -
dor-Geral do De par ta men to Na ci o nal de Pro du ção
Mi ne ral – DNPM ale ga que o Có di go de pen de do
Con gres so Na ci o nal para sua de vi da in cor po ra ção. 
A ex pec ta ti va é de que se es ti pu le a obri ga to ri e da -
de da re pa ra ção de even tu a is da nos eco ló gi cos por 
par te dos res pon sá ve is pela ex plo ra ção de re cur -
sos mi ne ra is. 

Em cur so, a Câ ma ra dos De pu ta dos exa mi na
a le gis la ção am bi en tal den tro do Gru po de Estu do
para a Con so li da ção da Le gis la ção Bra si le i ra. Nes -
se pro ces so, tal gru po de tra ba lho aca bou por pro -
por dois pro je tos de lei com ple men tar, um dos qua is 
des ti na do à área mi ne ral e ou tro à área am bi en tal.
Ambos já fo ram en ca mi nha dos para a Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça da Câ ma ra, da qual aguar da -
mos pa re cer ter mi na ti vo. Qu an do apro va dos, se rão
opor tu na men te apre ci a dos pelo Se na do.

Nes sa pers pec ti va, para que a tra mi ta ção pro -
ces su al não se apro prie de um co e fi ci en te tem po ral
exa ge ra do e con tra pro du cen te, mis ter se faz que nós, 
Se na do res, ar ti cu le mos uma ação con jun ta com a
Câ ma ra, com o pro pó si to de exer cer pres são e ace le -
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rar o pro ces so de dis cus são e vo ta ção da ma té ria. O
Bra sil e o solo na ci o nal não su por tam mais des ca so.

Por tan to, sob a ins pi ra ção de uma cons ciên cia
lar ga men te eco ló gi ca, o Có di go de Mi ne ra ção de ve rá 
– quan do o Con gres so en cer rar pro ces so de re gu la ri -
za ção das leis am bi en ta is – con tem plar ob je ti vos de
pre ser va ção bem de ter mi na dos. Den tre eles, vale
res sal tar a res ta u ra ção da ter ra mi ne ra da, para que
ela pos sa su por tar seu uso ori gi nal; a de vo lu ção à ter -
ra mi ne ra da de seu con tor no ori gi nal; a re mo ção do
solo su per fi ci al ou guar dá-lo para pos te ri or re po si ção; 
o con tro le do des pe jo de re je i tos fora da área de mi -
ne ra ção efe ti va; o de se nho, a ma nu ten ção e a re mo -
ção de re je i tos das mi nas, de acor do com as nor mas
téc ni cas pre vis tas para ca sos es pe cí fi cos; e o pro vi -
men to da co ber tu ra de ve ge ta ção per ma nen te em
áre as afe ta das de po is da mi ne ra ção. 

Sr. Pre si den te, o Go ver no bra si le i ro tem cons -
ciên cia de que a le gis la ção vi gen te aten de aos pre ce -
i tos re co men da dos. Pro va dis so é o em pe nho com
que o Mi nis tro do Meio Ambi en te, José Sar ney Fi lho,
vem-se de di can do à ca u sa da pre ser va ção e da
cons ciên cia eco ló gi ca. Não por aca so, o Pre si den te
as si nou, no úl ti mo dia 21, de cre to que re gu la men ta a
apli ca ção das pe na li da des le ga is den tro da Lei de
Cri mes Ambi en ta is. Tal de cre to es ta be le ce mul tas
que po dem che gar a 50 mi lhões de re a is em caso de
re in ci dên cia. Antes, a mul ta má xi ma apli ca da cor res -
pon dia a 4,9 mil re a is! 

Gran de par te des sa mu dan ça, na tu ral men te, se
de veu às tra gé di as que, re cen te men te, se aba te ram
so bre nos sas re ser vas flo res ta is. Foi de la men tar a
pro por ção ca tas tró fi ca a que che gou, no Bra sil, a in ci -
dên cia de flo res tas in cen di a das du ran te a es ti a gem
de agos to e se tem bro úl ti mos. Em que pe sem as al tas 
tem pe ra tu ras e a au sên cia pro lon ga da de chu vas,
téc ni cos am bi en ta lis tas aler ta ram para as prá ti cas cri -
mi no sas das que i ma das por par te de agri cul to res bra -
si le i ros. Se gun do da dos co lhi dos jun to à Fo lha de
S.Pa u lo, os in cên di os ocor ri dos em agos to úl ti mo ca -
u sa ram 20% mais des li ga men tos de rede elé tri ca do
que em 98. 

Esti ma ram-se mais de 31 mil fo cos de que i ma -
das em todo ter ri tó rio bra si le i ro, a ma i o ria dos qua is
se con cen tran do nos Esta dos de Mato Gros so e Mato 
Gros so do Sul. Em Mato Gros so, onde toda que i ma da 
é con si de ra da ile gal pelo IBAMA, cal cu la ram-se, de
ja ne i ro até iní cio de se tem bro, cer ca de 16 mil fo cos
de ca lor. Nes se mes mo pe río do, fo ram re gis tra dos,
em São Pa u lo, qua se 3 mil que i ma das. A bem da ver -
da de, o Inpe (Insti tu to Na ci o nal de Pes qui sas Espa ci -
a is) de cla rou que, em São Pa u lo, o nú me ro de que i -

ma das cres ceu 99,5% nes te ano em re la ção ao ano
pas sa do. O to tal no País, de ja ne i ro a agos to, foi de
qua se 40 mil. Em suma, a so ci e da de pre ci sa atu ar
tam bém con tra a de vas ta ção e a des tru i ção de nos so
pa tri mô nio eco ló gi co.

Nes se mes mo con tex to pre da tó rio, tam bém se
en qua dram nos sos ma nan ci a is, nos sa rede flu vi al,
nos sos la gos, rios e ma res. Isso para não te cer co -
men tá ri os so bre o pre cá rio sis te ma de tra ta men to de
lixo que o País diz pos su ir. Po de ria es ten der-me por
mu i to mais para de nun ci ar o alto grau de po lu i ção que 
avan ça so bre os ares de nos sas ci da des. No en tan to,
a exi güi da de do tem po cons tran ge-me a ape nas re -
gis trar tais ma les e des con for tos, na con vic ção de
que a cul tu ra bra si le i ra não pode mais ser co ni ven te
com uma con du ta co le ti va que, in dis cri mi na da men te,
ri di cu la ri za as leis e te i ma em trans gre dir, mais par ti -
cu lar men te, a le gis la ção am bi en tal vi gen te.

Enfim, nova e ri go ro sa le gis la ção am bi en tal já
está em vi gor e me re ce ser tra ta da com se ri e da de e
ab so lu to aca ta men to, pre mis sas que, sem a me nor
dú vi da, se rão cum pri das pelo Mi nis tro Sar ney Fi lho.
Mas – in sis to – isso não é su fi ci en te. Nes se sen ti do,
pre ten di aqui aler tar os co le gas para o pe ri go da ali e -
na ção eco ló gi ca, para a ig no rân cia da so ci e da de em
re la ção à pre ser va ção da na tu re za, para a pas si vi da -
de de nos so povo fren te à des tru i ção de nos so pa tri -
mô nio am bi en tal e, so bre tu do, para a ca rac te rís ti ca
re fra tá ria da cul tu ra bra si le i ra em re la ção ao aca ta -
men to das leis e de seus “es pí ri tos”. 

Lon ge da inér cia e do des ca so, o Se na do Fe de -
ral deve fir mar sua con tri bu i ção, na cer te za de que,
so men te ace le ran do a apro va ção dos pro je tos de lei
para con ser va ção do meio am bi en te, que se en con -
tram ora em tra mi ta ção na Câ ma ra, pode mu dar o
qua dro de so la dor que hoje re tra ta a na tu re za bra si le i -
ra. Mais do que isso, cabe à so ci e da de e à cul tu ra
bra si le i ra ma i or en vol vi men to na pro te ção de nos so
acer vo eco ló gi co, res pe i tan do a le gis la ção exis ten te
e evi tan do trans gres sões cri mi no sas.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res. ape sar de to -
das as cri ses, é for te o di na mis mo da eco no mia bra si -
le i ra, con ti do às ve zes, no en tan to, por fal ta de in -
fra-estrutura, seja em ener gia ou em trans por te. E se
a in fra-estrutura de que ca re ce mos pode, mu i tas ve -
zes, ser su pri da por in ves ti men tos pri va dos, ain da
cabe, as sim mes mo, ao Po der Pú bli co, prin ci pal men -
te o Fe de ral, pa pel im por tan te na pro mo ção do ne -
ces sá rio pla ne ja men to, na pre pa ra ção de li ci ta ções e
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na alo ca ção de ver bas para ela bo ra ção dos res pec ti -
vos pro je tos de en ge nha ria.

É o caso do re for ço da ma lha fer ro viá ria em
San ta Ca ta ri na e, es pe ci fi ca men te, da im plan ta ção
de um ra mal oes te, es ten den do-se do cen tro do Esta -
do até a fron te i ra da Argen ti na. Tra ta-se de tre cho de
cer ca de 300 km li gan do Her val do Oes te a São Mi -
guel do Oes te, de há mu i to re i vin di ca do pe los ca ta ri -
nen ses. É a cha ma da Fer ro via do Fran go, que atra -
ves sa ria uma re gião do Esta do onde se re gis tra for te
pro du ção aví co la, en tre ou tras ati vi da des eco nô mi -
cas. Uma re gião que in clui ci da des como Jo a ça ba,
Cha pe có, Xan xe rê e tan tas ou tras.

San ta Ca ta ri na é um exem plo do di na mis mo da
eco no mia bra si le i ra. Meu Esta do, com 3% da po pu la -
ção do País, res pon de por 4% do seu PIB e por 6% de 
suas ex por ta ções. Con si de ran do o peso que tem o
cus to do trans por te nos pre ços fi na is das mer ca do ri -
as, prin ci pal men te as de ex por ta ção, é fá cil vi su a li zar
o im pac to po si ti vo que te ria a exis tên cia des sa al ter -
na ti va fer ro viá ria. A Fer ro via do Fran go, li gan do Her -
val do Oes te a São Mi guel do Oes te, se cons ti tu i ria
em im por tan te cor re dor de ex por ta ção e im por ta ção,
in te gran do o oes te do Esta do com o seu li to ral, re for -
çan do a in fra-estrutura do Mer co sul, com efe i tos be -
né fi cos dos dois la dos da fron te i ra, e apro xi man -
do-nos do Chi le e do Oce a no Pa cí fi co.

Nes se cor re dor fer ro viá rio se trans por ta ri am
car gas como car nes e em bu ti dos de aves e de su í -
nos, fa re lo e óleo de soja, pa pel e ce lu lo se, ta ba co,
têx te is, ma de i ra be ne fi ci a da, mó ve is, pro du tos de
ce râ mi ca, mo to com pres so res e mo to res elé tri cos. A
Fer ro via do Fran go se ria a ex ten são para Oes te de
uma rede que, hoje, cru za San ta Ca ta ri na duas ve -
zes no sen ti do Nor te-Sul e in clui uma li ga ção ao im -
por tan te por to de São Fran cis co do Sul, no li to ral
nor te do Esta do.

Um es tu do téc ni co pre li mi nar já de tec tou o
gran de po ten ci al que en cer ra o acrés ci mo des se ra -
mal à rede fer ro viá ria de San ta Ca ta ri na e da Re -
gião Sul. O in ves ti men to na nova fer ro via foi es ti ma -
do em cer ca de 400 mi lhões de dó la res, in clu í dos aí 
cons tru ção, ma te ri al ro dan te, si na li za ção e te le co -
mu ni ca ções, e ter mi na is de car ga que pro mo ve ri am
a ar ti cu la ção in ter mo dal. Na tu ral men te, um pro je to
de en ge nha ria de ta lha do se faz ne ces sá rio e exi ge
re cur sos e ori en ta ção do Mi nis té rio dos Trans por tes. 
A cons tru ção e a ope ra ção fi ca ri am por con ta da ini -
ci a ti va pri va da.

Sr. Pre si den te, é bem co nhe ci da a dis tor ção
exis ten te no sis te ma de trans por tes do Bra sil, com
pre sen ça ex ces si va das ro do vi as e par ti ci pa ção mo -
des ta das fer ro vi as e hi dro vi as, mu i to mais eco nô mi -
cas quan do se tra ta de lon gas dis tân ci as. Essa ten -
dên cia bra si le i ra con tra ria o bom sen so. Nos Esta dos
Uni dos e Ca na dá a par ti ci pa ção das fer ro vi as é de
cer ca de 40% da car ga trans por ta da; no Bra sil, ain da
es ta mos na casa dos 20%. É sa bi do que o trans por te
fer ro viá rio po lui mu i tís si mo me nos o ar que o fe i to por
ro do via; gas ta 3 a 5 ve zes me nos com bus tí vel; ca u sa
50 ve zes me nos mor tes por aci den tes; ocu pa en tre
10 e 15 ve zes me nos es pa ço.

A Fer ro via do Fran go não está in clu í da no Pla -
no Plu ri a nu al en vi a do pelo Go ver no ao Con gres so.
Essa é uma omis são la men tá vel, que o Le gis la ti vo
ain da pode ten tar cor ri gir. Mas, in de pen den te men te
dis so, é pos sí vel fa zer avan çar essa as pi ra ção ca ta -
ri nen se se, des de ago ra, fo rem ini ci a dos os es tu dos
de vi a bi li da de e o pro je to de en ge nha ria de ta lha do,
pas sos ne ces sá ri os para co lo car a con ces são em li -
ci ta ção. O Mi nis té rio dos Trans por tes po de ria, ain da, 
op tar por li ci tar a con ces são de ime di a to, e as se gu -
rar a cons tru ção da fer ro via, es ta be le cen do como
atri bu i ção do pro po nen te ven ce dor o de ta lha men to
do pro je to.

De par te de San ta Ca ta ri na, é pre ci so uma mo -
bi li za ção para des ta car a im por tân cia des sa obra pe -
ran te os ope ra do res de fer ro vi as, na ci o na is e in ter na -
ci o na is. Mo bi li za ção que deve in clu ir não só o Go ver -
no Esta du al, mas tam bém co o pe ra ti vas, sin di ca tos
pa tro na is e de tra ba lha do res, fe de ra ções co mer ci a is
e in dus tri a is, em pre sas de trans por te, de ar ma ze na -
gem, de na ve ga ção e tan tos ou tros. Enfim, uma cam -
pa nha para pro mo ver a cre di bi li da de do pro je to e o
apo io à sua con cre ti za ção, ga ran tin do aces so a re -
cur sos in ter nos e do ex te ri or.

Sr. Pre si den te, nos sa des van ta gem, no pa no ra -
ma mun di al, quan to a cus tos de trans por te, pre ju di ca
a com pe ti ti vi da de do pro du to na ci o nal, aqui den tro e
lá fora. De ve mos apro ve i tar qual quer opor tu ni da de
para re for çar a ma lha fer ro viá ria bra si le i ra. A im plan -
ta ção da Fer ro via do Fran go é, jus ta men te, uma opor -
tu ni da de des se tipo, que nos tra rá de sen vol vi men to,
si ner gia eco nô mi ca e pro gres so so ci al. É pre ci so pro -
je tá-la e cons truí-la.

Mu i to obri ga do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res. 
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O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – Sr. 
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, tive o pra zer de,
re cen te men te, vi si tar a ci da de de Re ge ne ra ção, no
Esta do do Pi a uí, onde con ser vo, no ín ti mo do ser, ami -
za des ci men ta das pelo tem po, an ti gas ter nu ras que se 
so li di fi cam com o pas sar dos anos.

Lá, em ho me na gem pres ta da pela Câ ma ra Mu ni -
ci pal ao ex-pre fe i to Fran cis co de Pa u la Te i xe i ra Nu nes, 
em seu cen te ná rio de nas ci men to, pude re en con trar
al gu mas des sas afe i ções, e com elas re vi ver os mo -
men tos da mais pura emo ção, idos e vi vi dos.

No rá pi do con ta to com a ter ra na tal, dis se al gu -
mas pa la vras so bre este nos so imen so país, a com ple -
xi da de dos seus pro ble mas, suas gran de zas e seus
de sa fi os e a ex ci tan te ven tu ra que é ter nas ci do no Pi a -
uí e vi ver em Mi nas, sem pre lu tan do, com to das as for -
ças, para par ti ci par do es for ço de trans for ma ção do
Bra sil na gran de na ção do pró xi mo mi lê nio.

Apro ve i to a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, para
jun tar a este meu pro nun ci a men to o dis cur so que fiz
pe ran te os ve re a do res da Câ ma ra Mu ni ci pal de Re ge -
ne ra ção, no Esta do do Pi a uí.

Meus ami gos, ve nho de Mi nas, meu Esta do, mi -
nha pá tria, e co me ço por pe dir des cul pas à ter ra do
meu nas ci men to e a mi nha gen te pe los anos de au sên -
cia, po rém, res guar dan do o apre ço e a fi de li da de a tudo
que apren di na in fân cia no meu es ta do na tal, o que me
per mi tiu so nhar, des co brir e tri lhar os ca mi nhos da vida
em Mi nas Ge ra is. A Mi nas al ti va, que não se cur va. Irre -
den ta, que não se ren de. Con ci li a do ra e ao mes mo tem -
po in con fi den te nos ins tan tes de re bel dia. A Mi nas do
gra ve sen so da or dem e, por ve zes, o mais in sub mis so
es ta do da Fe de ra ção. O es ta do que ago ra mais cres ce
no País. Den tro de duas ou três dé ca das, Mi nas será o
pri me i ro es ta do da Fe de ra ção. 

Se nho res, este país é sem dú vi da um de sa fio. Por 
isso mes mo, em to dos es ses anos, o tem po me tem
sido ex tre ma men te es cas so para pren der-me so men te
às re cor da ções e às lem bran ças do pas sa do. Estou
sem pre en vol vi do com as an gús ti as, com as in con for -
mi da des, com a pro ble ma ti za ção da vida, com a dou tri -
na e o exer cí cio da de mo cra cia, com as nos sas de si -
gual da des so ci a is, com os aba los da eco no mia, as cri -
ses do mun do fi nan ce i ro. Hoje, po rém, não pos so de i -
xar de can tar a mi nha ter ra na tal, sa u dá-la, en vol vê-la
nos meus sen ti men tos, abra çá-la com emo ção, ca ri nho
e gra ti dão. Des de o mi lho, o fe i jão e o ar roz que ain da
me ni no aju dei a plan tar e co lher, até as mo ças ves ti das
de chi ta nas can to ri as e dan ças dos fes te jos de San tos
Reis, até o dia ama nhe cer, a leve des pe di da das pes -
so as ama das, a to dos o meu ade us, a ca mi nho dos so -
nhos, da ter ra e da his tó ria de Mi nas e dos mi ne i ros.

A ca mi nho dos so nhos, le van do na alma a vi são
da ter ra mon ta nhe sa, as al ti tu des, a vo ca ção li ber tá ria,
o ce ná rio his tó ri co, uma ter ra imen sa, sem pra ia ne nhu -
ma, bem no cen tro do Bra sil, um povo len dá rio, a li ber -
da de como sím bo lo da de mo cra cia e da hon ra dez, os
ho mens pú bli cos mais in flu en tes e res pe i ta dos do país.
De i xa va o meu pe que ni no Angi cal, o es ta do na tal, le -
van do de Pe tro li na a Pi ra po ra, pe las águas re vol tas do
rio São Fran cis co e, de Pi ra po ra a Belo Ho ri zon te, pelo
trem de fer ro da Cen tral do Bra sil, o ide a lis mo pelo Di re -
i to e pe las lu tas de mo li do ras do dés po ta do Esta do
Novo . So men te Mi nas e os mi ne i ros, fiéis aos ide a is
dos Incon fi den tes de Ouro Pre to, se ri am ca pa zes de
der ru bar a di ta du ra Var gas. Por tudo isto, de sis ti ria ain -
da aqui no Pi a uí de ir es tu dar em Por to Ale gre, no Rio
Gran de do Sul. A úni ca pes soa que co nhe cia na que le
es ta do su lis ta era o jor na lis ta Abdi as Sil va, pi a u i en se e
meu con tem po râ neo de so nhos, que hoje re si de em
Bra sí lia. À épo ca, Abdi as es cre veu ao es cri tor Éri co Ve -
rís si mo e este o cha mou a Por to Ale gre, onde tra ba lhou
por vá ri os anos em sua pro fis são, in clu si ve no “Jor nal
do Bra sil”. A saga de Abdi as ele re lem bra em car ta que
me en vi ou. Po rém mi nha de ci são es ta va ama du re ci da:
ia es tu dar em Mi nas Ge ra is, na ter ra dos li ber ta do res do 
Bra sil.

Re cor dar é pre ci so. Des de logo a en vol ven te re -
cor da ção de ain da me ni no sair de Angi cal – Angi cal
ain da era roça -para al can çar e guar dar nos olhos e
na me mó ria, na es tra da do des ti no, a fa la da Esta ca
Zero, que lá está até hoje, ago ra trans fi gu ra da pela
can ção e os so nhos dos ir mãos Cli mé rio, Clô do e Clé -
sio, fi lhos de Ali ce e Ma ti as, meus ami gos dos me lho -
res tem pos de Angi cal. Pois é lá, onde os ca mi nhos
se di vi dem, “...Que tem um can to na es tra da / Cha ma -
do Esta ca Zero / Onde a gen te pode di zer / O rumo
que quer to mar.”, como está dito na es plên di da can -
ção de Cli mé rio Fer re i ra. Pois foi lá que, indo de Angi -
cal, en trei à es quer da de quem vai para Te re si na, a
ca mi nho de ou tros mun dos. Para vol tar, e não vol tei
nun ca mais, sal vo no Ano Novo, ou no Na tal, ou na
Pás coa, ou no Car na val, sem pre uma vez por ano,
para abra çar os meus pais, os meus ir mãos, o meu
povo. Afi nal, meus ami gos, tudo foi novo e de sa fi an te
no cur so de mi nha vida. O se gre do, que não é se gre -
do, é esta ver da de sim ples da can ção de Cli mé rio:
“...Toda ve re da de roça / Vai des cam bar na ci da de... “. 
De um lado, a ve re da de Angi cal para a ci da de de
Ama ran te. De ou tro, a ve re da de Angi cal para a ci da -
de de Te re si na. Sem pre ao meu lado, o apo io das fi -
gu ras mar can tes e ines que cí ve is de Ma ria e Ve nân -
cio, meus pais; do Luiz, Neno e Jo a quim, da Din di -
nha, Bi lu ca, Vi no ca, e Rosa, meus ir mãos, que não
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es tu da ram, mas me aju da ram, de réis em réis, de cru -
ze i ro em cru ze i ro, a cres cer e a ter o pro pó si to de não
pa rar e não pas sar em vão pela vida. Ain da on tem, a
ca mi nho de Angi cal, pas san do pela es ta ca zero -
ago ra tudo é as fal to – lem bra va-me da es plên di da
can ção de Cli mé rio. Por que sen tia em cada bra ça de
ca mi nho uma sa u da de imen sa. Tudo mais, meus
ami gos, an tes ou de po is, na vida que Deus me deu,
veio por acrés ci mo, como di rei le ve men te, fa lan do
sol to, no de sa li nho des tas pa la vras. 

Meus ami gos, te nho um gran de en can ta men to,
uma pa i xão imen sa pelo Bra sil. Não há nada mais
fas ci nan te nes te mun do de Deus do que nas cer, vi ver
e lu tar nes te País. Não há nada mais agra dá vel e, ao
mes mo tem po, de sa fi an te, não ape nas pe las co mo di -
da des da vida, mas tam bém pe las in tem pé ri es que
esta na ção e o mun do im pri mem na men te, no co ra -
ção e no des ti no de cada ci da dão. Eu gos to de de sa fi -
os. Con fes so, po rém, que te nho medo de as som bra -
ção, de alma do ou tro mun do, de faca en fu re ci da, de
to ca ia des va i ra da, de bala per di da, de aval ou fi an ça
mal si na da, de ter ra sem mé di co, sem re mé dio ne -
nhum, do gri to de dor e de mor te na no i te ator men ta -
da, da in fla ção de sa ba la da que pro mo ve o de le i te dos 
ri cos e au men ta a mi sé ria dos po bres . Só sei vi ver
per to do povo, ao lado dele, li ga do a ele. Qu an do fico
só, no i te a den tro, acen do to das as lu zes, a te le vi são,
o rá dio, o CD, tudo é som, tudo é cla ri da de, ou, en tre
pes so as ami gas, ouço mú si ca, as can ções de Tom
Jo bim , Ro ber to Car los – meu ami go -, Chi co, Ca e ta -
no, aqui e ali a mú si ca ser ta ne ja, e mais, Gal Cos ta,
Ma ria Be tâ nia, Nana Caym mi. Ago ra mes mo fui abra -
çar o pai de Nana – Do ri val Caym mi – na pe que ni na e
bela ci da de de Pe que ri, na mata mi ne i ra. Era só en -
can to. Do i do de sa u da de da Ba hia. Só, eu não fico
um só mi nu to. Sem pre ao meu lado, a Mi nas do diá lo -
go e do en ten di men to, mas tam bém a Mi nas que não
adu la, que não cor rom pe, que não se de i xa cor rom -
per. Insub mis sos nós so mos. Nin guém de fora man da 
em Mi nas. Nós mes mos e so men te nós de fi ni mos os
nos sos ru mos e de ci di mos o nos so des ti no. E mais, a
li de ran ça es tu dan til, os mo vi men tos uni ver si tá ri os, os 
em ba tes par ti dá ri os, a tri bu na par la men tar, a de mo -
cra cia re pre sen ta ti va, os co mí ci os a céu aber to, as
mãos lim pas, o povo e seu sen ti men to, sua voz, seu
voto, o abra ço, a dis cor dân cia, a vaia, o apla u so, a vi -
tó ria nas ur nas que nun ca me fal tou. Assus ta-me di -
zer-se que a in jus ti ça, mais do que a cor rup ção, ao
con trá rio de hoje, gera a in dig na ção dos po bres e dos
re for ma do res . Como se am bas não me re ces sem
igual in dig na ção do mun do in te i ro. Meus ami gos,
hoje, mais do que nun ca, é pre ci so com ba ter, ape dre -

jar, ex pul sar a in jus ti ça, a im pu ni da de, a cor rup ção, a
po bre za, a ex clu são, que es tão aí aos olhos de quem
que i ra ver. Mais do que isso: des truí-las.

Se nho res, não nos en can ta tan to nas cer e vi ver
nos pa í ses al ta men te de sen vol vi dos – Fran ça, Ingla -
ter ra, Su í ça, Ale ma nha, ou em Roma, na Itá lia, onde
es ti ve com a La ti fi nha e os meus so bri nhos Eli a ne e
Val do mi ro, para as sis tir na Pra ça de São Pe dro, no
Va ti ca no, ao lado do Papa João Pa u lo II, re pre sen tan -
do o Se na do da Re pú bli ca, a pos se dos no vos Car de -
a is de vá ri os pa í ses, en tre eles, o Car de al Arce bis po
de Belo Ho ri zon te, Dom Se ra fim Fer nan des de Ara ú jo, 
mi ne i ro da que ri da ci da de de Mi nas No vas. Ah! Como
é belo o amor a Roma, a ci da de, sua his tó ria, o Va ti ca -
no . Gil ber to Ama do di zia que é tris te ser su í ço, nas cer
na Su í ça, a mais bela ci vi li za ção do mun do Nes ses pa -
í ses, como em tantos ou tros, os ho ri zon tes da vida
são de cer ta for ma de fi ni dos, fi xos. Lá as cri an ças
nas cem e os pais sa bem o que lhes vai acon te cer. Já
ima gi nam o des ti no de cada um, no mun do ao seu re -
dor, aos seus olhos. Tudo é mor no. Sem de sa fi os. O
des ti no mor no não sur pre en de. É tris te.

Onde, nes ses pa í ses de sen vol vi dos, os de sa fi -
os da vida? Onde, o im pre vi sí vel? Não, o me lhor mes -
mo é vi ver, é pe le jar, é lu tar no Bra sil, pelo Bra sil, pela
cons tru ção des ta nos sa gran de na ção de mais de 160 
mi lhões de se res hu ma nos. Na ção que é hoje a oi ta va 
eco no mia do mun do e, ao mes mo tem po, de sa fi a do -
ra men te, a qua dra gé si ma oi ta va na ção da ter ra em
in di ca do res so ci a is ne ga ti vos. Nos so ín di ce de de si -
gual da de é de 60,1%. Per de mos so men te para Ser ra
Leoa, nos con fins da Áfri ca, com 61,9%. No Bra sil, os
10% mais ri cos de têm 47,9% da ren da na ci o nal. Os
40% mais po bres de têm 8,2% da ren da na ci o nal. Di fí -
cil e per ver sa é a nos sa dis tri bu i ção da ren da e da ri -
que za. Daí a in se gu ran ça, a vi o lên cia, a pa ti fa ria, a
re vol ta, o cri me e sua cres cen te bru ta li da de, as ci da -
des en san guen ta das. Nos so de sa fio, a vi são ma i or, é
abrir as por tas da igual da de e al can çar, mais e mais, a 
in te gra ção so ci al.

Por tudo isso, pos so afir mar que no Bra sil os ho -
ri zon tes da vida não são fi xos. Qu an to mais a gen te
anda, quan to mais a gen te cor re para al can çar o ho ri -
zon te, mais o ho ri zon te se dis tan cia das nos sas
mãos, dos nos sos olhos. Ge ra ções se su ce dem. Os
de sa fi os se al ter nam. Para ven cê-los, a edu ca ção
pre ci sa me lho rar no Bra sil. Já avan çou mu i to. Mas
não bas ta. To dos co nhe cem a mi nha his tó ria de vida.
Que eu nun ca mais ouça, ou qual quer ou tro fi lho des -
te mun do, sem es co la ne nhu ma, a mi nha mãe – a Ma -
ri a zi nha do Ve nân cio – a di zer, na sim pli ci da de de
quem nun ca pas sou por um ban co es co lar: o úni co fi -
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lho que a gen te per de é aque le que a gen te man da
es tu dar. Seus fi lhos, meus ir mãos, ao seu lado em to -
dos os ins tan tes da vida. So men te o fi lho ca çu la, que
foi es tu dar na ter ra dis tan te, lá em Mi nas, não es te ve
ao lado dela quan do, ao cair do fo gão de bar ro e le nha, 
per deu a vida. É bom re cor dar que o fi lho ca çu la já to -
ma ra o ca mi nho de Te re si na, pe las mãos ami gas do
Ge né sio, o des bra va dor da ter ra in cul ta. Como foi bom 
re si dir logo na casa de pa lha de sua mãe, pa re des de
ta i pa, a lam pa ri na ace sa, as no i tes de vi gí lia so bre os
li vros, na Rua Pal me i ri nha, que hoje tem ou tro nome .
Não, não me que i xa va. Tudo era novo, de sa fi an te e
en vol ven te. O fu tu ro, in son dá vel. Não, nun ca ima gi nei
que a ain da jo vem ci da de de Belo Ho ri zon te se tor nas -
se, anos de po is, a es tre la mais ir ra di an te do meu des ti -
no. As es tre las e a his tó ria de Mi nas me fas ci na vam.
Afi nal, se as co i sas são ina tin gí ve is, ora! Isso não é
mo ti vo para não que rê-las . E aí é que está, exa ta men -
te aí, o fas cí nio de nas cer e lu tar, com to das as for ças,
para fa zer de Mi nas e do Bra sil a ter ra pro me ti da, a Na -
ção que está des per tan do o olhar do mun do in te i ro.

Não me can so de con tar. A mi nha pri me i ra e
mais du ra dou ra vi são de Mi nas foi a Pra ça da Li ber -
da de. Me nino ain da, es tu dan te de co lé gio pú bli co em
Te re si na, re ce bi do pro fes sor um li vro de Ge o gra fia que
tra zia na capa aque la ima gem fas ci nan te: a ala me da
cen tral, la de a da pe las im po nen tes pal me i ras im pe ri a is,
ten do ao fun do o Pa lá cio de li nhas si nu o sas com sua le -
ve za qua se fe mi ni na. Aque la era a ima gem de Mi nas, o
re tra to de um Esta do cu jas tra di ções fas ci na vam o Bra -
sil in te i ro. Anos de po is, lá es ta va eu, já um ra paz em
bus ca do seu fu tu ro, an dan do pela ala me da cen tral, à
som bra das pal me i ras da Pra ça da Li ber da de. Mi nas
tor nou-se mi nha vida e meu des ti no. E a ima gem do Pa -
lá cio e da Pra ça da Li ber da de, que as sal tou o co ra ção
do me ni no, nun ca de i xou de emo ci o nar o ho mem no
qual me tor nei. O sím bo lo que ba li za va meus atos era o
Pa lá cio e a Pra ça da Li ber da de. Qu an do as su mi o Go -
ver no de Mi nas, o que via da ja ne la do Pa lá cio era a
Pra ça da Li ber da de. E quan do fui ele i to qua tro ve zes
De pu ta do Fe de ral e ago ra Se na dor da Re pú bli ca e di ri -
gi o Ban co do Bra sil, foi com a ima gem da Pra ça da Li -
ber da de gra va da na men te que de sem bar quei em Bra -
sí lia. Mais de 25 anos em Bra sí lia indo e vin do, na pon te 
aé rea, nun ca de i xei de re si dir em Mi nas, pois a ela devo 
a mi nha vida e o meu des ti no.

Se ve ri no, Se ve ri no Nu nes, meu ami go, em sua
re si dên cia, ali per to des ta Câ ma ra Mu ni ci pal, os
olhos pos tos na cri an ça – você Aman di no, meu ami go 
– bus can do di vi sar o me lhor des ti no para você.
Aman di no, que es tu dou, ven ceu, hoje aqui en tre nós,
re ce ben do os apla u sos de sua ter ra pela di men são in te -

lec tu al de seu nome. O Abe lar do, seu ir mão, fez de Mi -
nas sua ou tra ter ra, ca sou-se com Lú cia, mi ne i ra, e tor -
nou-se, vi to ri o so e res pe i ta do, Pro cu ra dor da Jus ti ça do 
Esta do. Os fi lhos de Gon ça lo Nu nes, ven ce do res como
o pai, em meio a tan tas in cer te zas. Você, meu caro Pre -
si den te Pa u lo Nu nes e seus ir mãos, o Mes tre Ve lho, –
ele sem pre me dis tin guiu com mu i to ca ri nho – bus can -
do nos ho ri zon tes os iti ne rá ri os exis ten ci a is de cada um
de vo cês. Iti ne rá ri os in cer tos, mas, afi nal, de fi ni do res do 
su ces so de to dos os ir mãos. E este seu ami go, que a
to dos fala des ta tri bu na, não per deu, ao fa zer-se mi -
ne i ro, a gra ça que Deus lhe con ce deu de ter nas ci do
no Pi a uí, no pe que no sí tio de Ma ria e Ve nân cio, logo
de po is do ri a cho, no Ma rim bon do, na tór ri da, mas
aben ço a da ter ra de Angi cal.

Di rei, ami gos, que a vida po lí ti ca tem os seus
en can tos. É bela , tor men to sa e fas ci nan te. Po rém,
des via, e mu i to, o des ti no das pes so as. Qu an do saí
de Angi cal, bus ca va os es tu dos do Di re i to, os ca mi -
nhos da ad vo ca cia, e me apra zi am igual men te as le i -
tu ras, o ro man ce, a crí ti ca li te rá ria, a li te ra tu ra, a im -
pren sa, a mí dia, o vas to mun do das le tras e das co -
mu ni ca ções. Na vi são mais alta, o com ba te ao des po -
tis mo do Esta do Novo. Aman di no Nu nes, ao meu
lado, ou eu ao seu lado. Tan ta co i sa eu es cre vi para o
jor nal que edi tá va mos em Te re si na, e de po is tudo jo -
guei fora, para es que cer. Ain da jo vem, che gan do a
Mi nas, em ple na di ta du ra Var gas , o exer cí cio da po lí -
ti ca era qua se ne nhum, e os jo vens se de di ca vam
mais ao de ba te li te rá rio, ao des por to, além dos es tu -
dos ju rí di cos. Mu i tos, po rém, fo ram à luta, den tro e
fora da Uni ver si da de, para aca bar com o des po tis mo
e fa zer re nas cer em Mi nas a po lí ti ca da ple na de vo lu -
ção cons ti tu ci o nal que a na ção exi gia de seus fi lhos.
E lá es ta va o jo vem pi a u i en se, igual men te mi ne i ro, a
pre si dir su ces si va men te o Cen tro Aca dê mi co Afon so
Pena, de es tu dos ju rí di cos; o Di re tó rio Aca dê mi co, de 
lu tas de mo crá ti cas; e a re pre sen tar, nos três anos se -
guin tes da Uni ver si da de, os seus co le gas nos con -
gres sos na ci o na is dos es tu dan tes na pra ia do Fla men -
go, no Rio de Ja ne i ro, e em Sal va dor, na Ba hia. Sem pre 
ele i to pelo voto di re to e se cre to dos seus co le gas e lu -
tan do pelo ple no exer cí cio da de mo cra cia no país. Ve -
nho da ge ra ção mais tor ren ci al dos di re tó ri os aca dê -
mi cos de Belo Ho ri zon te, da União Na ci o nal dos Estu -
dan tes, a UNE das lu tas con tra a di ta du ra.

Meus se nho res, vo ca ção, não sei, tal vez des ti -
no, acre di to mais na for ça do aca so, des de o fato de
ser lá em casa, ali bem per to, em Angi cal, de ser o úl ti -
mo ir mão, o fi lho ca çu la, até este ins tan te que me
move nos olhos de to dos os que me ou vem em si lên -
cio nes te ple ná rio da Câ ma ra de Ve re a do res da ci da -
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de de Re ge ne ra ção. Lá em Belo Ho ri zon te, em todo o 
cur so de Di re i to, a po lí ti ca es tu dan til e par ti dá ria, ins ti -
gan te, de sa fi a do ra. As nos sas ca ra va nas de es tu dan -
tes lu tan do pela ele i ção de Mil ton Cam pos ao go ver no
de Mi nas. E logo de po is, e anos se gui dos, ve re a dor à
Câ ma ra Mu ni ci pal de Belo Ho ri zon te. A cri a ção do
Insti tu to Mu ni ci pal de Admi nis tra ção e Ciên ci as Con -
tá be is da Pre fe i tu ra de Belo Ho ri zon te (IMACO).
Asses sor e Se cre tá rio no Go ver no Ma ga lhães Pin to.
O fu gaz exer cí cio da ad vo ca cia e do ma gis té rio. De -
pu ta do fe de ral por qua tro su ces si vos man da tos. Pre -
si den te Na ci o nal da Ali an ça Re no va do ra Na ci o nal. A
par ti ci pa ção, ao lado de Pe trô nio Por te la e Mar co Ma -
ci el, na ta re fa de pro mo ver a com pre en são e o apo io
da Na ção à aber tu ra po lí ti ca ide a li za da pelo Pre si -
den te Ge i sel, com vis tas à ple na re de mo cra ti za ção
do País . A gra ta, enor me e gra ve mis são de go ver nar
Mi nas e os mi ne i ros. De pre si dir as Empre sas Si de -
rúr gi cas do gru po es ta tal Ace si ta. De di ri gir o Ban co
do Bra sil. De co or de nar a cons tru ção do Cen tro Cul -
tu ral do Ban co do Bra sil, no Rio de Ja ne i ro, e lan çar
sua pri me i ras gran des pro mo ções com os no mes e as 
obras de Ma cha do de Assis, Car los Dru mond de
Andra de e Vi ní ci us de Mo ra es . Fun da dor e li da dor da 
Fren te Li be ral e do Par ti do da Fren te Li be ral, que pre -
si do em Mi nas Ge ra is. E ago ra, des de 1994, em Mi -
nas o mais vo ta do Se na dor da Re pú bli ca.

Meus ami gos, vo cês sa bem, ve nho da Uni ver si -
da de de Minas Ge ra is, de sua Fa cul da de de Di re i to,
na Pra ça Afon so Ari nos, na ca pi tal de Mi nas. Esta, en -
tão, a mais bela es co la po lí ti ca de Mi nas. Seus pro fes -
so res, qua se to dos, com ba ti am na cá te dra ou fora dela 
a di ta du ra. Eu vim da UDN, par ti do de cen tro, in cli na do 
para a es quer da. Ve nho da Ali an ça Re no va do ra Na ci -
o nal, nos úl ti mos anos da ex ce ção Extin ta a ARENA,
to dos ou qua se to dos fo mos para o PDS. Dele dis sen -
ti mos para fun dar a Fren te Li be ral, logo mais trans for -
ma da no Par ti do da Fren te Li be ral. O PFL vi a bi li zou
his to ri ca men te, na pra ça pú bli ca, a re de mo cra ti za ção
do país. Jun tos lu ta mos na ar ti cu la ção e nas tri bu nas
pela de volução cons ti tu ci o nal do país, pela de mo cra -
cia, pela anis tia am pla e ir res tri ta, pela paz, pela li ber -
da de que aí está, que é o sig no da Nova Re pú bli ca. 

Di rei que a al ter nân cia no Po der pe los par ti dos
po lí ti cos oxi ge na a na ção, for ta le ce e di na mi za os
qua dros po lí ti cos e ad mi nis tra ti vos. Os par ti dos,
quan do se eter ni zam no Po der, tor nam ine vi tá ve is o
can sa ço, o en fa do, a re be lião, o pro tes to pelo voto ou
pela ma ni fes ta ção pú bli ca do povo re be la do. O re gi -
me de 64, sua du ra ção, ques ti o nou o Bra sil. A me lhor
for ma de os po lí ti cos se tor na rem de cer ta for ma se -
me lhan tes , pa re ci dos uns com os ou tros, está na al -

ter nân cia no Po der. Nin guém no exer cí cio do Po der
Pú bli co faz mi la gres. Nem a Rús sia, ou me lhor, a
União das Re pú bli cas So ci a lis tas So vié ti cas. Gor bat -
chov, an tes mes mo da pu bli ca ção do seu fa mo so li vro 
“Pe res tro i ka” re ve lou ao mun do a fra gi li da de do Esta -
do so vié ti co que, afi nal, ruiu sob os es com bros do
muro de Ber lim. No li mi te, sem pre op tei pelo ris co. A
po lí ti ca afas ta , gera dis pu tas e con fli tos, mas sem pre
apro xi ma as pes so as. Exer ci ta a de mo cra cia e agi -
gan ta as na ções. Sem ela, o po der é tris te. Fas ci nan -
te e te me rá rio é o mun do po lí ti co. Extin tos os par ti dos
por im po si ções con jun tu ra is, se gui o meu des ti no, ao
lado de com pa nhe i ros ide a lis tas, aten to às trans for -
ma ções par ti dá ri as que re fle tis sem os iti ne rá ri os e a
co e rên cia das nos sas ins pi ra ções po lí ti cas. As su ces -
si vas le gen das do meu de sem pe nho par ti dá rio re sul -
ta ram de ra zões in con tor ná ve is. Hoje aí está a pul ve -
ri za ção par ti dá ria. Mais de 30 par ti dos po lí ti cos ins ti -
tu í dos, mas ne nhum de les cons ti tu í do. Isto pre ci sa
mu dar para que o Bra sil se trans for me efe ti va men te
num Esta do de Par ti dos Po lí ti cos só li dos e co e ren tes, 
ca pa zes de ga ran tir a es ta bi li da de da de mo cra cia. 

Gen te mi nha, in clu si ve esta nos sa fa mí lia Nu -
nes – hoje en vol vi da pelo pa ren tes co com a mi nha
gen te de Angi cal – não, não te nho do que me que i xar.
Não vim ao mun do em des van ta gem. Já se dis se que
quem rou ba o so nho, rou ba a vida. Mi nas, des de o dia 
em que lá che guei, im pul si o na e re a li za os meus so -
nhos. Aos mi ne i ros – ah! não vou de i xar de fa lar – de
to das as con di ções so ci a is, de seus fe i tos his tó ri cos,
de seus gran des ho mens pú bli cos, de suas vas tas re -
giões, qua se 900 ci da des, qua se uma cen te na de
me tró po les, man do, des ta tri bu na, no co ra ção do nor -
des te, mi nha pa la vra de gra ti dão e res pe i to por tudo
que os mi ne i ros fi ze ram e fa zem pela mi nha his tó ria
de vida. Em Mi nas, meus ami gos, nin guém tro pe ça
em suas mon ta nhas. E é de lá, de suas al tu ras, que
se con tem pla me lhor o Bra sil, sua gran de za, seus tra -
ba lha do res, seus em pre sá ri os, seu povo, sua al ti vez,
suas de si gual da des so ci a is e seu cres ci men to eco nô -
mi co Logo mais es ta rei lá, na mi nha Belo Ho ri zon te, a
ci da de que me aco lheu com um pou co mais de 300
mil ha bi tan tes, e hoje ha bi ta da, em sua Re gião Me tro -
po li ta na, pelo meu povo, por mais de três mi lhões de
ho mens e mu lhe res, de to dos os per fis e con di ções
so ci a is. Um dos cen tros mais im por tan tes da vida
eco nô mi ca, po lí ti ca e cul tu ral des te País.

No ins tan te em que o Pre si den te da Aca de mia
Pi a u i en se de Le tras, Pa u lo Nu nes, me te le fo nou para
par ti ci par des ta so le ni da de, revi na lem bran ça dis tan -
te a fi gu ra sin gu lar do Mes tre Ve lho. Mais tar de ano tei
que ele nas ceu lá em Oe i ras, em Sa li nas. Tal vez Flo -
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rin da e Di o lin do, seus pais, a cri an ça nos bra ços, não
ima gi nas sem que Fran cis co Te i xe i ra de Pa u la Nu nes
vi ria a ser Pre fe i to, De pu ta do Esta du al, lí der po lí ti co e 
co mu ni tá rio, hoje ho me na ge a do por esta co len da Câ -
ma ra Mu ni ci pal e pe las li de ran ças da re gião e do
Esta do, além da elo qüên cia da par ti ci pa ção na Aca -
de mia Pi a u i en se de Le tras, cen tro da in te li gên cia e
da cul tu ra da nos sa ter ra na tal.

Meus ami gos, não po nha o cha péu onde a mão
não al can ça, di zia meu pai ao fi lho que de i xa va a por -
ta de sua casa, no Ma rim bon do, a ca mi nho de Mi nas.
Na casa de pa lha onde nas ci, os pin gos d’água ca in -
do so bre o me ni no ca çu la, meu pai di zen do, ao lado
de mi nha mãe, por toda a sua vida, este re frão, que
nun ca mais saiu da mi nha me mó ria, so bre tu do nos
mo men tos in tran si táveis da vida: “ ... e dor me, me ni no, 
com uma go te i ra des sa!” Mais tar de, a casa co ber ta de 
te lha – que con for to, mi nha gen te! – a mim de po is atri -
bu í da por he ran ça – ago ra é tudo meu: 6 hec ta res, no -
ven ta e seis ares e trin ta e dois cen ti a res.Este, o meu
úni co pe da ço de ter ra nes te País, nes ses imen sos la ti -
fún di os do Bra sil. Como Go ver na dor de Mi nas, cons -
truí mais de 750 mil ca sas po pu la res para os po bres,
em cen te nas de ci da des, in clu si ve na Re gião Me tro po -
li tana de Belo Ho ri zon te. A mais da me ta de de les en -
tre guei em mãos as cha ves aos seus do nos. A ver da -
de é que as pes so as, para que pos sam exer cer as
suas vir tu des de in te li gên cia e de tra ba lho, ne ces si -
tam de um mí ni mo de con for to ma te ri al.

Não, não sei se este é o mo men to de fa lar. Não
re sis to, po rém, à lem bran ça da emo ção de quan do vi
no con jun to po pu lar re si den ci al Cris ti na, em San ta Lu -
zia, bem ao lado de Belo Ho ri zon te, o nome de meu pai 
na pla ca da ave ni da prin ci pal do con jun to, mais de 5
mil ca sas. Lá es ta va – e está até hoje – o nome dele:
Ve nân cio Pe re i ra dos San tos – as sim mes mo, com to -
das as le tras. Foi um mo men to de emo ção. A ho me na -
gem ao meu pai re pre sen ta va, na que le ins tan te, o pre -
i to de gra ti dão aos guer re i ros anô ni mos do Bra sil in te i -
ro. Na ver da de, nas ci da des sem con ta des te país afo -
ra, são tan tos os no mes da dos às ruas, pra ças e ave ni -
das, e nin guém sabe quem é quem. Lem brei-me ali
mes mo do fa mo so po e ta Má rio de Andra de, que vi veu
a vida qua se toda na rua Lo pes Cha ves, em São Pa u -
lo, e mor reu sem sa ber quem foi Lo pes Cha ves. Em
pre sen ça de mu i ta gen te fa mo sa, ina u gu rei na mi nha
ci da de de Angi cal o pré dio da agên cia do Ban co do
Bra sil, que lá man dei cons tru ir. A emo ção ma i or foi ver
des cer ra da a pla ca pe que ni na, na sala prin ci pal, com o 
nome de uma guer re i ra, tam bém anô ni ma, mãe de oito 
fi lhos, en tre eles aque le que foi Go ver na dor de Mi nas e 
no momen to di ri gia o Ban co do Bra sil. Ma ria Ana de

Sou za, mi nha mãe. A sin ge le za em pes soa, a Ma ri a -
zi nha do Ve nân cio. Estou con tan do hoje es sas his tó -
ri as para que os mi ne i ros sa i bam quem foi Ve nân cio e 
quem foi Ma ria, que es tão lá em pla cas de ruas e pra -
ças de cen te nas de ci da des da ter ra mon ta nhe sa.

Se nho res, nos Esta dos de me nor di men são, os
ca mi nhos da vida são mais di fí ce is, ín vi os. Não sei se
aqui ti ves se per ma ne ci do, o des ti no te ria sido di fe ren -
te. Lá nas pla ní ci es, nos cer ra dos, nos va les e nas
mon ta nhas, nas ci da des e nos cam pos, nós – mais de
18 mi lhões de mi ne i ros – fa la mos sem pre que o mun -
do é gran de, mas Mi nas é mu i to mais. Tal vez, por lá, o
des ti no fos se mais ge ne ro so para o me ni no mais
moço de Ma ria e Ve nân cio, para a cri an ça irmã dos
meus oito ir mãos, que se uni ram na sim pli ci da de, na
obs ti na ção e nos so nhos, para fa zer do fi lho e do ir mão 
ca çu la o ho mem pú bli co, o ve re a dor, o de pu ta do fe de -
ral, o Go ver na dor e ago ra o Se na dor de to dos os mi ne -
i ros. Do Se na dor, que hoje se des pren de da dis tân cia
da ter ra dos li ber ta do res do Bra sil, dos Incon fi den tes
de Ouro Pre to, para fa lar do alto da tri bu na da Câ ma ra
Mu ni ci pal des ta Vila, des ta bela e ain da moça ci da de
de Re ge ne ra ção, no co ra ção do Nor des te do Bra sil.

Se nho res, não pos so dei xar de re gis trar que as
mi nhas rá pi das pre sen ças nes ta ci da de de Re ge ne ra -
ção de ve ram-se ao ca mi nho que me le va va, por mais
de um ano, à bo ni ta ci da de de Ama ran te, na bus ca do
di plo ma da es co la pri má ria. Lá co nhe ci pela pri me i ra
vez o ma i or e mais bra vio rio do mun do, o rio Par na í ba.
As águas re vol tas. Tem po de mu i ta chu va. Lá, o pri me i -
ro car na val da mi nha vida. Os pri me i ros fil mes de ci ne -
ma, em pol gan tes. Os bra ços aber tos de dona Ger ma na 
e Qu in cas Cas tro; de seu Lega e Ma ri qui nha, e seus
onze que ri dos fi lhos, do Ole mar e Oci re ma ao Odmil -
son. Do com pe ten te e bra vo pro fes sor Cu nha e Sil va.
Afi nal, o pri me i ro di plo ma de mi nha vida, que me le vou
ao gi ná sio no Li ceu Pi a u i en se em Te re si na. E nes ta
hora vai da qui o meu abra ço ao que ri dís si mo João Luiz
de Sou za e sua que ri da fa mí lia, na Li zan dro No gue i ra,
em Te re si na, onde as por tas es tão sem pre aber tas para 
re ce ber e abri gar, na casa ami ga, à som bra do pé de
man ga, ou na no i te ame na e cor di al, o me ni no de on tem 
e o ho mem pú bli co que faz das tri bu nas do povo e das
ins ti tu i ções po lí ti cas o rumo do seu des ti no. 

Vai da qui, des te rin cão do Pi a uí, o meu abra ço à
bela e his tó ri ca ci da de do Ser ro, onde pas sei as fé ri as 
es colares de ju lho, pe las mãos do Pa i ca, meu co le ga
de tur ma na Fa cul da de. O tem po de ju lho era pou co
para re ver a fa mí lia no Pi a uí dis tan te. Lá, na casa ser ra -
na e ami ga de Ben ja mim e dona Ani ta e de seus ama -
dos fi lhos, al gu mas ve zes na fa zen da da fa mí lia em Mi -
lho Ver de, ou vin do sem pre as his tó ri as dos lí de res po lí -
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ti cos e dos ju ris tas que o Ser ro deu ao Bra sil, flo res ceu
ain da mais o meu sen ti men to pela vo ca ção e pela his tó -
ria de Mi nas. O Ser ro deu vá ri os po lí ti cos ao Bra sil, in -
clu si ve sete se na do res, en tre eles João Pi nhe i ro, que
foi Pre si den te de Mi nas, e Teó fi lo Oto ni, o tri bu no do
povo. O Ser ro deu ao Bra sil gran des ju ris tas, en tre eles
Pe dro Les sa e Edmun do Lins, que in te gra ram o
Supremo Tri bu nal Fe de ral. O povo do Ser ro os ama e
os ad mi ra. Ago ra o meu abra ço de gra ti dão nes ta
hora é para os que ri dos fi lhos de Ani ta e Ben ja mim,
por tudo o que fi ze ram pela mi nha his tó ria de vida. 

Ouro Pre to, fui vê-la de per to como se es ti ves se
afa gan do o ide a lis mo da li ber da de e o sen ti men to da
His tó ria. Fui vê-la logo que vi pela pri me i ra vez a nova 
Belo Ho ri zon te, sua be le za, sua se du ção, mas a no vi -
da de ma i or foi ver, na li tur gia do tem po e do es pa ço,
as mon ta nhas e a ci da de dos so nhos e da re be lião dos 
Incon fi den tes. Logo, à dis tân cia, o Pico do Ita co lo mi,
mar co da des co ber ta do ouro. Na ci da de, a me mó ria e
a his tó ria pre ser va das no ca sa rio, nos mo nu men tos,
nas igre jas que os ten tam a ri que za de uma épo ca e de
uma cren ça. Fui per cor rer suas ruas e suas in fi ni tas
ga le ri as que guar dam se gre dos si len ci a dos pelo tem -
po, diá lo gos com o pas sa do, com a arte bar ro ca, sua
veia cul tu ral, re za de i ras, es tu dan tes, po e tas, tra i do res
e he róis, os amo res e as tra gé di as po lí ti cas, a Incon fi -
dên cia que li ber tou o Bra sil. Lá, já vol tei mu i tas ve zes,
vol to sem pre, para abra çar o seu povo e os seus lí de -
res. Vol tei para a lua de mel, dia 15 de abril, pou co an -
tes do dia de Ti ra den tes, Már tir da Inde pen dên cia.
Para – ah! como é gran di o sa a mis são de go ver nar Mi -
nas! – para pre si dir, dia 21 de abril, as co me mo ra ções
da Incon fi dên cia. Ouro Pre to é a me lhor his tó ria dos
500 anos do des co bri men to do Bra sil e a ci da de onde
a li ber da de, a ima gi na ção e os so nhos sim bo li zam a
conquis ta da ci da da nia e a cons tru ção de uma Na ção
que des per ta for te para o novo mi lê nio. 

Meus ami gos, quem mais in flu iu na mi nha vida?
Ouço sem pre esta per gun ta. Eu res pon do, onde quer
que eu me en con tre: pri me i ro, meu pai, que de i xou na 
fa mí lia a mar ca dos ve nân ci os. Se gun do, o meu es ta -
do de Mi nas Ge ra is, as suas ins ti tu i ções, a sua his tó -
ria, o seu povo, fe i to de ta len to, lu ci dez e co ra gem. A
fan tás ti ca in fluên cia, o des me di do apo io, em to dos os 
ins tan tes da mi nha vida, da La ti fi nha e dos nos sos fi -
lhos Luiz Már cio, Maria Eu gê nia e Pa u lo Fran ça, mi ne i -
ros como os pais, mas sem per de rem ja ma is o vín cu lo
com a ter ra ca lo ro sa e ami ga do Pi a uí. Toda ins ti tu i ção,
meus ami gos é, como já se dis se, a som bra alon ga da
de um ho mem. Pois bem, so mos lá em casa, na ter ra
mineira, a som bra alon ga da de meu pai. Assim como
alon ga mos em nos sas vi das a som bra da ter ra da li -

ber da de e dos nos sos so nhos. As Mi nas – Mi nas não
é uma só, são mu i tas – que to dos os bra si le i ros ad mi -
ram e res pe i tam, na múl ti pla uni da de de seu per fil e
de seu im pres si o nan te sen ti men to. O sen ti men to de
Mi nas que nin guém vi o la im pu ne men te.

Se nho res, abo mi no o abu so do po der eco nô mi -
co e a cor rup ção. Mil ton Cam pos di zia que go ver nar é 
so bre tu do re sis tir .Re sis tir à uti li za ção in de vi da dos
bens pú bli cos, ao bru tal fas cí nio do rou bo e do fur to
pú bli cos, no exer cí cio do po der. Re pe lir a ten ta ção de
sen tar-se à por ta dos ob sé qui os, re ce bê-los das
mãos afá ve is da cor rup ção. Mais do que isto – não sei
se devo di ze-lo, mas, des ta tri bu na, lon ge de Mi nas,
não re sis to: não sei como se pode re cu sar a ofer ta mi -
ra cu lo sa de um car tó rio de tí tu los ou de no tas. Da im -
po nên cia de um car go de Mi nis tro de Tri bu nal Su pe ri or 
em Bra sí lia. De fa bu lo sos ca na is de rá dio e de te le vi -
são. Con fes so que não sou be como re cu sá-los, mas
os re cu sei. Di fí cil é, igual men te, re cu sar a se du ção do
ne po tis mo – no me a ção, em par ce ria, ou em ca u sa
pró pria, de fi lhos, ir mãos, es po sas, com pa nhe i ras –
que pu lu la em to dos os po de res da Re pú bli ca, des de o 
Impé rio até a Re pú bli ca de hoje. Tudo isso que faz o
de le i te, o pres tí gio e a car re i ra de mu i tos po lí ti cos e
ma gis tra dos, de mu i ta gen te san ta, que não é san ta,
co i sa ne nhu ma. Re cu sei, re cu so – o Bra sil in te i ro sabe 
que não nas ci em Mi nas – para po der me re cer a hon ra
de ser mi ne i ro, a maior pre mi a ção de mi nha vida. 

É as sim, can tan do a ter ra na tal, sem me des -
pren der de Mi nas e dos mi ne i ros, que agra de ço ao
Pre si den te Pa u lo Nu nes pela ge ne ro si da de do con vi -
te para vi ver e me en vol ver nas lem bran ças e nos edi -
fi can tes exem plos de vida de seu pai, Mes tre Ve lho,
que me trou xe, ele sim, a esta tri bu na do povo da an ti -
ga Vila que co nhe ci bem, des ta ci da de re no va da que
es ti mo e res pe i to, a nos sa aco lhe do ra Re ge ne ra ção.

Ami gos meus, ser ve re a dor é sem dú vi da um
bom co me ço. Em Mi nas, no Pi a uí, nos 27 Esta dos,
em todo o Bra sil. Co me cei como ve re a dor à Câ ma ra
Mu ni ci pal de Belo Ho ri zon te. Agra de ço co mo vi do a
esta aco lhe do ra Casa, aos seus dig nos ve re a do res e
de di ca dos fun ci o ná ri os, a hon ra que me con ce dem
de fa lar de co ra ção aber to, a pa la vra sol ta, ao povo ir -
mão da ter ra pi a u i en se. Se nho res: aí vem – já está se
apro xi man do – o novo mi lê nio. Enten dê-lo e nele vi -
ver e lu tar com dig ni dade e al ti vez será, sem dú vi da, o
novo e fas ci nan te de sa fio da His tó ria. A você mi nha ci -
da de de Angi cal, ali bem per to, o meu abra ço de gra ti -
dão e uma jura: eu te ado ro. A Mi nas – ah! vou pro cla -
mar alto e bom som: que ro ser sem pre um ho mem li -
vre para po der te me re cer. Ver da de i ra men te, Mi nas é
um Esta do bom para vi ver e para nas cer – lá nas ce -
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ram a mi nha es po sa e os meus fi lhos e ago ra o Yan, o
pri me i ro bis ne to, mi ne i ro como nós e ci da dão do
mun do. A todo o povo mi ne i ro – ne nhu ma ex ce ção –
esta ou tra jura: eu te pre ci so! Ami gos que me ou vem,
vo cês sa bem que eu não vim para fi car. Nem para de -
mo rar. Vou vol tar logo mais, na pon te aé rea de ama -
nhã. Lá, na ter ra mi ne i ra, na mi nha Belo Ho ri zon te –
ah! a fan tás ti ca sen sa ção de que Belo Ho ri zon te me
per ten ce! – nas ci da des, nos cam pos, na alma dos
mais de 18 mi lhões de mon ta nhe ses, está o des ti no,
a mi nha vida, o meu mun do, vas to mun do, o mun do

do meu co ra ção. Irei ou vin do, na es plên di da voz de
Mil ton Nas ci men to, mi ne i ro de Três Pon tas e ci da dão
do tem po e do es pa ço: “Sou do mun do / Sou Mi nas
Ge ra is”. Logo mais es ta rei lá. Mu i to obri ga do. Até a
vol ta.

A SRA. PRESIDENTE (He loí sa He le na) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se na ter ça-feira, dia 16, às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te:
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Ata da 159ª Ses são Não De li be ra ti va
em 12 de no vem bro de 1999

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia da Sra.: Mar lu ce Pin to, dos Srs. Fran ce li no Pe re i ra e Agne lo Alves

da Srª He lo i sa He le na e do Sr. Edi son Lo bão

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

A SRA.  PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Agne -
lo Alves, pro ce de rá à le i tu ra do ex pe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 1.114, de 1999-CN (nº 1.657/99, na ori gem),
de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do De cre to de
4 de no vem bro de 1999, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União cré di to su ple men tar no va lor de
R$1.498.837,00 (um mi lhão, qua tro cen tos e no ven ta
e oito mil, oi to cen tos e trin ta e sete re a is), em fa vor do
Mi nis té rio da De fe sa, para re for ço de do ta ções con -
sig na das no vi gen te or ça men to. À Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nº 1.115, de 1999-CN (nº 1.658/99, na ori gem),
de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do De cre to de
4 de no vem bro de 1999, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de
di ver sos ór gãos dos Po de res Ju di ciá rio e Exe cu ti vo,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$1.268.181.126,00 (um bi lhão, du zen tos e ses sen ta 
e oito mi lhões, cen to e oi ten ta e um mil, cen to e vin te e 
seis re a is), para re for ço de do ta ções con sig na das
nos or ça men tos vi gen tes. À Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nº 1.116, de 1999-CN (nº 1.659/99, na ori gem),
de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do De cre to de
4 de no vem bro de 1999, que abre aos Orça men tos
Fis cal e da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor dos
Mi nis té ri os da Ciên cia e Tec no lo gia, de Mi nas e Ener -
gia e das Co mu ni ca ções, cré di to su ple men tar no va -
lor glo bal de R$16.167.892,00 (de zes se is mi lhões,
cen to e ses sen ta e sete mil, oi to cen tos e no ven ta e
dois re a is), para re for ço de do ta ções con sig na das

nos vi gen tes or ça men tos. À Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nº 1.117, de 1999-CN (nº 1.660/99, na ori gem),
de 8 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do De cre to de
4 de no vem bro de 1999, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$2.849.000,00 (dois mi lhões, oi to cen tos e qua ren ta
e nove mil re a is), em fa vor da Pre si dên cia da Re pú bli -
ca e do Mi nis té rio da Jus ti ça, para re for ço de do ta -
ções con sig na das no vi gen te or ça men to. À Co mis são 
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za -
ção.

Nº 1.118, de 1999-CN (nº 1.671/99, na ori gem),
de 9 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do De cre to de
5 de no vem bro de 1999, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der
Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$11.567.075,00 (onze mi lhões, qui nhen tos e ses -
sen ta e sete mil e se ten ta e cin co re a is), para re for çar
do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to. À Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

Nº 1.119, de 1999-CN (nº 1.672/99, na ori gem),
de 9 do cor ren te, en ca mi nhan do có pia do De cre to de
5 de no vem bro de 1999, que abre ao Orça men to Fis -
cal da União, em fa vor de di ver sos ór gãos do Po der
Exe cu ti vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de
R$55.762.000,00 (cin qüen ta e cin co mi lhões, se te -
cen tos e ses sen ta e dois mil re a is), para re for ço de
do ta ções con sig na das no vi gen te or ça men to. À Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO
DOS TRANSPORTES

Nº 1.784/99, de 11 do cor ren te, re fe ren te ao Re -
que ri men to nº 540, de 1999, do Se na dor Álva ro Dias,
in for man do que o De par ta men to Na ci o nal de Estra -
das de Ro da gem – DNER está fi na li zan do a aná li se
dos re cur sos in ter pos tos pe las em pre sas que se sen -
ti ram pre ju di ca das no pro ces so de li ci ta ção para pa vi -
men ta ção da BR-476 e que, tão logo se con clu am es -
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ses tra ba lhos, o re sul ta do será de vi da men te en ca mi -
nha do ao Se na do Fe de ral.

A in for ma ção foi en ca mi nha da, em có -
pia, ao re que ren te.

O re que ri men to fi ca rá na Se cre ta -
ria-Geral da Mesa, aguar dan do o en vio das
in for ma ções.

MATÉRIA RECEBIDA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 86, DE 1999

(Nº 82/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Alte ra os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o Ato das
Dis po sições Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
para as se gu rar os re cur sos mí ni mos para o
fi nan ci a men to das ações e ser vi ços pú bli cos 
de sa ú de.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A alí nea e, do in ci so VII do art. 34 pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 34. ................................................
..............................................................
VII – ......................................................
..............................................................
e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re -

ce i ta re sul tan te de im pos tos es ta du a is, com -
pre en di da a pro ve ni en te de trans fe rên ci as,
na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si -
no e nas ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de."

Art. 2º O in ci so III do art. 35 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 35. ................................................
..............................................................
III – não ti ver sido apli ca do o mí ni mo

exi gi do da re ce i ta mu ni ci pal na ma nu ten ção
e de sen vol vi men to do en si no e nas ações e
ser vi ços pú bli cos de sa ú de;

............................................................."

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 156. ..............................................
§ 1º Sem pre ju í zo da pro gres si vi da de

no tem po a que se re fe re o art. 182, § 4º, in -
ci so II, o im pos to pre vis to no in ci so I po de rá:

I – ser pro gres si vo em ra zão do va lor
do imó vel; e

II – ter alí quo tas di fe ren tes de acor do
com a lo ca li za ção e o uso do imó vel.

............................................................."

Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 160 pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 160. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta

nes te ar ti go não im pe de a União e os Esta -
dos de con di ci o na rem a en tre ga de re cur -
sos:

I – ao pa ga men to de seus cré di tos, in -
clu si ve de suas au tar qui as;

II – ao cum pri men to do dis pos to no art. 
198, § 2º, in ci sos II e III."

Art. 5º O in ci so IV do art. 167 pas sa a vi go rar
com se guin te re da ção:

“Art. 167. ..............................................
..............................................................
IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -

tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como de ter mi na do, res pec ti va men te, pe los
arts. 198, § 2º, e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci -
pa ção de re ce i ta, pre vis ta no art. 165, § 8º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;

............................................................."

Art. 6º O art. 198 pas sa vi go rar acres ci do dos
se guin tes pa rá gra fos, re nu me ran do-se como § 1º o
pa rá gra fo úni co exis ten te:

“Art. 198. ..............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe -

de ral e os Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al men -
te, em ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de,
re cur sos mí ni mos de ri va dos da apli ca ção de 
per cen tu a is cal cu la dos so bre:

I – no caso da União, na for ma de fi ni -
da nos ter mos da lei com ple men tar pre vis ta
no § 3º;

II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos a que se re fe re o art. 155 e dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159, in -
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ci so I, a, e II, de du zi das as par ce las que fo -
rem trans fe ri das aos res pec ti vos Mu ni cí pi os;

III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, o pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 158 e 159, in -
ci so I, b e § 3º.

§ 3º Lei com ple men tar, que será re a -
va li a da pelo me nos a cada cin co anos, es ta -
be le ce rá:

I – os per cen tu a is de que tra ta o § 2º;
II – os cri té ri os de ra te io dos re cur sos

da União vin cu la dos à sa ú de des ti na dos
aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni -
cí pi os, e dos Esta dos, des ti na dos a seus
Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro gres si va re du -
ção das dis pa ri da des re gi o na is;

III – as nor mas de fis ca li za ção, ava li a -
ção e con tro le das des pe sas com sa ú de nas 
es fe ras fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni cipal;

IV – as nor mas de cál cu lo do mon tan te 
a ser apli ca do pela União."

Art. 7º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
ar ti go:

“Art. 76. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de
2004, os re cur sos mí ni mos apli ca dos nas
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de se rão
equi va len tes:

I – no caso da União:
a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha -

do em ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
no exer cí cio fi nan ce i ro de 1999 acres ci do
de, no mí ni mo, cin co por cen to;

b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor
apu ra do no ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri -
a ção no mi nal do pro du to in ter no bru to –
PIB.

II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, doze por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o art.
155 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
157 e 159, in ci so I, a e II, de du zi das as par -
ce las que fo rem trans fe ri das aos res pec ti -
vos mu ni cí pi os; e

III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, quin ze por cen to do pro du to da 
ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o 
art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os
arts. 158 e 159, in ci so I, b e § 3º.

§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os que apli quem per cen tu a is in -

fe ri o res aos fi xa dos nos in ci sos II e III de ve -
rão ele vá-los gra du al men te, até o exer cí cio
fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren ça à
ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano,
sen do que, a par tir de 2000, a apli ca ção
será de pelo me nos sete por cen to.

§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos
no ter mos des te ar ti go, quin ze por cen to, no 
mí ni mo, se rão apli ca dos nos Mu ni cí pi os, se -
gun do o cri té rio po pu la ci o nal, em ações e
ser vi ços bá si cos de sa ú de, na for ma da lei.

§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os des ti na dos às 
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e os
trans fe ri dos pela União para a mes ma fi na li -
da de se rão apli ca dos por meio de Fun do de 
Sa ú de que será acom pa nha do e fis ca li za do
por Con se lho de Sa ú de, sem pre ju í zo do
dis pos to no art. 74 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

§ 4º Na au sên cia da lei com ple men tar
a que se re fe re o art. 198, § 3º, a par tir do
exer cí cio fi nan ce i ro de 2005, apli car-se-á à
União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te ar ti go."

Art. 8º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data da sua pu bli ca ção.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAO ORIGINAL Nº 82, DE 1995

Alte ra os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e
198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e o Ato das
Dis po sições Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
para as se gu rar os re cur sos mí ni mos para o
fi nan ci a men to das ações e ser vi ços pú bli cos 
de sa ú de.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º A alí nea e, do in ci so VII do art. 34 pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 34. ................................................
..............................................................
VII – ......................................................
..............................................................
e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re -

ce i ta re sul tan te de im pos tos es ta du a is, com -
pre en di da a pro ve ni en te de trans fe rên ci as,
na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en -
si no e nas ações e ser vi ços pú bli cos de
sa ú de."
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Art. 2º O in ci so III do art. 35 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 35. ................................................
..............................................................
III – não ti ver sido apli ca do o mí ni mo

exi gi do da re ce i ta mu ni ci pal na ma nu ten ção
e de sen vol vi men to do en si no e nas ações e
ser vi ços pú bli cos de sa ú de;"

Art. 3º O § 1º do art. 156 da Cons ti tu i ção pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 156. ..............................................
..............................................................
§ 1º Sem pre ju í zo da pro gres si vi da de

no tem po a que se re fe re o art. 182, § 4º, in -
ci so II, o im pos to pre vis to no in ci so I po de rá:

I – ser pro gres si vo em ra zão do va lor
do imó vel; e

II – ter alí quo tas di fe ren tes de acor do
com a lo ca li za ção e o uso do imó vel."

Art. 4º O pa rá gra fo úni co do art. 160 pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 160. ..............................................
Pa rá gra fo úni co. A ve da ção pre vis ta

nes te ar ti go não im pe de a União e os Esta -
dos de con di ci o na rem a en tre ga de re cur -
sos:

I – ao pa ga men to de seus cré di tos, in -
clu si ve de suas au tar qui as:

II – ao cum pri men to do dis pos to no art. 
198, § 2º, in ci so I e II."

Art. 5º O in ci so IV do art. 167 pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 167. ..............................................
..............................................................
IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos -

to a ór gão, fun do ou des pe sa res sal va das a
re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como  de ter mi na do, res pec ti va men te, pe los
arts. 198, § 2º e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci -
pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º, 
bem as sim o dis pos to no § 4º des te ar ti go".

Art. 6º O art. 198 pas sa a vi go rar acres ci do
dos se guin tes §§, re nu me ra do como § 1º o pa rá gra -
fo úni co exis ten te:

“Art. 198. ..............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe -

de ral e os Mu ni cí pi os apli ca rão, anu al men -
te, em ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
re cur sos mí ni mos de ri va dos da apli ca ção de 
per cen tu a is cal cu la dos so bre:

I – no caso da União, na for ma de fi ni -
da nos ter mos da lei com ple men tar pre vis ta
no § 3º

II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, o pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos a que se re fe re o art. 155 e dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 157 e 159,
in ci so I, a, e II, de du zi das as par ce las que
fo rem trans fe ri das aos res pec ti vos muni cí -
pi os:

III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, o pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re -
cur sos de que tra tam os arts. 158 e 159, in -
ci so I, b e § 3º

§ 3º Lei com ple men tar, que será re a -
va li a da pelo me nos a cada cin co anos es ta -
be le ce rá:

I – os per cen tu a is de que tra ta o § 2º
II – os cri té ri os de ra te io dos re cur sos

da União vin cu la dos à sa ú de des ti na dos
aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni -
cí pi os, e dos Esta dos, des ti na dos a seus
Mu ni cí pi os, ob je ti van do a pro gres si va re du -
ção das dis pa ri da des re gi o na is;

III – as nor mas de fis ca li za ção, ava li a -
ção e con tro le das des pe sas com sa ú de nas 
es fe ras fe de ral, es ta du al, dis tri tal e mu ni ci -
pal.

IV – as nor mas de cál cu lo do mon tan te 
a ser apli ca do pela União.

Art. 7º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
ar ti go:

“Art. 75. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de
2004, os re cur sos mí ni mos apli ca dos nas
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de se rão
equi va len tes:

I – no caso da União:
a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha -

do em ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
no exer cí cio fi nan ce i ro de 1999 acres ci do
de, no mí ni mo, cin co por cen to;
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b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor
apu ra do no ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri -
a ção no mi nal do Pro du to Inter no Bru to –
PIB.

II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, doze por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o art.
155 e dos re cur sos de que tra tam os arts.
157 e 159, in ci sos I, a, e II, de du zi das as
par ce las que fo rem trans fe ri das aos res pec -
ti vos Mu ni cí pi os; e 

III – no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis -
tri to Fe de ral, quin ze por cen to do pro du to da 
ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re o 
art. 156 e dos re cur sos de que tra tam os
arts. 158 e 159, in ciso I, b e § 3º.

§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os que apli quem per cen tu a is in -
fe ri o res aos fi xa dos nos in ci sos II e III de ve -
rão ele vá-los gra du al men te, até o exer cí cio
fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren ça à
ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano,
sen do que, a par tir de 2000, a apli ca ção
será de pelo me nos sete por cen to.

§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos
nos ter mos des te ar ti go, quin ze por cen to,
no mí ni mo, se rão apli ca dos nos Mu ni cí pios,
se gun do o cri té rio po pu la ci o nal, em ações
e ser vi ços bá si cos de sa ú de, na forma da
lei.

§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os des ti na -
dos às ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de 
e os trans fe ri dos pela União para a mes ma 
fi na li da de se rão apli ca dos por meio de
Fun do de Sa ú de que será acom pa nha do e 
fis ca li za ção por Con se lho de Sa ú de, sem
pre ju í zo do dis pos to no art. 74 da Cons -
titui ção.

§ 4º Na au sên cia da lei com ple men -
tar a que se re fe re o art. 198, § 3º, a par tir
do exer cí cio fi nan ce i ro de 2005, apli -
car-se-á à União, aos Esta dos, ao Dis tri to
Fe de ral e aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te
artigo."

Art. 8º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 28 de ou tu bro de 1999. – De -
pu ta do Nel son Mar che zan, Pre si den te – De pu ta do
Ursi ci no Qu e i roz, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 34. A União não in ter vi rá nos Esta dos nem
no Dis tri to Fe de ral, ex ce to para:

I – man ter a in te gri da de na ci o nal;
II – re pe lir in va são es tran ge i ra ou de uma uni da -

de da Fe de ra ção em ou tra;
III – pôr ter mo a gra ve com pro me ti men to da or -

dem pú bli ca;
IV – ga ran tir o li vre exer cí cio de qual quer dos

Po de res nas uni da des da Fe de ra ção;
V – re or ga ni zar as fi nan ças da uni da de da Fe -

de ra ção que:
a) sus pen der o pa ga men to da dí vi da fun da da

por mais de dois anos con se cu ti vos, sal vo mo ti vo de
for ça ma i or;

b) de i xar de en tre gar aos Mu ni cí pi os re ce i tas tri -
bu tá ri as fi xa das nes ta Cons ti tu i ção den tro dos pra zos 
es ta be le ci dos em lei;

VI – pro ver a exe cu ção de lei fe de ral, or dem ou
de ci são ju di ci al;

VII – as se gu rar a ob ser vân cia dos se guin tes
prin cí pi os cons ti tu ci o na is:

a) for ma re pu bli ca na, sis te ma re pre sen ta ti vo e
re gi me de mo crá ti co;

b) di re i tos da pes soa hu ma na;
c) au to no mia mu ni ci pal;
d) pres ta ção de con tas da ad mi nis tra ção pú bli -

ca, di re ta e in di re ta;
e) apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re ce i ta re sul -

tan te de im pos tos es ta du a is, com pre en di da a pro ve -
ni en te de trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen vol -
vi men to do en si no.

Art. 35. O Esta do não in ter vi rá em seus Mu ni cí -
pi os, nem a União nos Mu ni cí pi os lo ca li za dos em Ter -
ri tó rio Fe de ral, ex ce to quan do:

I – de i xar de ser paga, sem mo ti vo de for ça ma i -
or, por dois anos con se cu ti vos, a dí vi da fun da da;

II – não fo rem pres ta das con tas de vi das, na for -
ma da lei;

III – não ti ver sido apli ca do o mí ni mo exi gi do da
re ce i ta mu ni ci pal na ma nu ten ção e de sen vol vi men to
do en si no;

IV – o Tri bu nal de Jus ti ça der pro vi men to à re -
pre sen ta ção para as se gu rar a ob ser vân cia de prin -
cí pi os in di ca dos na Cons ti tu i ção es ta du al, ou para
pro ver a exe cu ção de lei, de or dem ou de de ci são
ju di ci al.
....................................................................................
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Art. 74. Os Po de res Le gis la ti vo, Exe cu ti vo e Ju -
di ciá rio man te rão, de for ma in te gra da, sis te ma de
con tro le in ter no com a fi na li da de de:

I – ava li ar o cum pri men to das me tas pre vis tas
no pla no plu ri a nu al, a exe cu ção dos pro gra mas de
go ver no e dos or ça men tos da União;

II – com pro var a le ga li da de e ava li ar os re sul ta -
dos, quan to à efi cá cia e efi ciên cia, da ges tão or ça -
men tá ria, fi nan ce i ra e pa tri mo ni al nos ór gãos e en ti -
da des da ad mi nis tra ção fe de ral, bem como da apli ca -
ção de re cur sos pú bli cos por en ti da des de di re i to pri -
va do;

III – exer cer o con tro le das ope ra ções de cré di -
to, ava is e ga ran ti as, bem como dos di re i tos e ha ve -
res da União;

IV – apo i ar o con tro le ex ter no no exer cí cio de
sua mis são ins ti tu ci o nal.

§ 1º Os res pon sá ve is pelo con tro le in ter no, ao
to ma rem co nhe ci men to de qual quer ir re gu la ri da de ou 
ile ga li da de, dela da rão ciên cia ao Tri bu nal de Con tas
da União, sob pena de res pon sa bi li da de so li dá ria.

§ 2º Qu al quer ci da dão, par ti do po lí ti co, as so ci a -
ção ou sin di ca to é par te le gí ti ma para, na for ma da lei, 
de nun ci ar ir re gu la ri da des ou ile ga li da des pe ran te o
Tri bu nal de Con tas da União.
....................................................................................

*Art. 155. Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe -
de ral ins ti tu ir im pos tos so bre:

I – trans mis são ca u sa mor tis e do a ção, de qua -
is quer bens ou di re i tos;

II – ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca -
do ri as e so bre pres ta ções de ser vi ços de trans por te
in te res ta du al e in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, ain -
da que as ope ra ções e as pres ta ções se ini ci em no
ex te ri or;

III – pro pri e da de de ve í cu los au to mo to res.
§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I:
I – re la ti va men te a bens imó ve is e res pec ti vos

di re i tos, com pe te ao Esta do da si tu a ção do bem, ou
ao Dis tri to Fe de ral;

II – re la ti va men te a bens mó ve is, tí tu los e cré di -
tos, com pe te ao Esta do onde se pro ces sar o in ven tá -
rio ou ar ro la men to, ou ti ver do mi cí lio o do a dor, ou ao
Dis tri to Fe de ral;

III – terá a com pe tên cia para sua ins ti tu i ção re -
gu la da por lei com ple men tar:

a) se o do a dor ti ver do mi cí lio ou re si dên cia no
ex te ri or;

b) se o de cu jus pos su ía bens, era re si den te ou
do mi ci li a do ou ti nha o seu in ven tá rio pro ces sa do no
ex te ri or;

IV – terá suas alí quo tas má xi mas fi xa das pelo
Se na do Fe de ral.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II aten de rá ao
se guin te:

I – será não-cumulativo, com pen san do-se o que 
for de vi do em cada ope ra ção re la ti va à cir cu la ção de
mer ca do ri as ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan -
te co bra do nas an te ri o res pelo mes mo ou ou tro es ta -
do ou pelo Dis tri to Fe de ral;

II – a isen ção ou não-incidência, sal vo de ter mi -
na ção em con trá rio da le gis la ção:

a) não im pli ca rá cré di to para com pen sa ção com 
o mon tan te de vi do nas ope ra ções ou pres ta ções se -
guin tes;

b) acar re ta rá anu la ção do cré di to re la ti vo às
ope ra ções an te ri o res;

III – po de rá ser se le ti vo, em fun ção da es sen ci a -
li da de das mer ca do ri as e dos ser vi ços;

IV – re so lu ção do Se na do Fe de ral, de ini ci a ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca ou de um ter ço dos Se na -
do res, apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros, es ta be le ce rá as alí quo tas apli cá ve is às ope ra -
ções e pres ta ções, in te res ta du a is e de ex por ta ção;

V – é fa cul ta do ao Se na do Fe de ral:
a) es ta be le cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra -

ções in ter nas, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va de um
ter ço apro va da pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem -
bros;

b) fi xar alí quo tas má xi mas nas mes mas ope ra -
ções para re sol ver con fli to es pe cí fi co que en vol va in -
te res se de es ta dos, me di an te re so lu ção de ini ci a ti va
da ma i o ria ab so lu ta e apro va da por dois ter ços de
seus mem bros;

VI – sal vo de li be ra ção em con trá rio dos Esta dos 
e do Dis tri to Fe de ral, nos ter mos do dis pos to no in ci so 
XII, g, as alí quo tas in ter nas, nas ope ra ções re la ti vas à 
cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi -
ços, não po de rão ser in fe ri o res às pre vis tas para as
ope ra ções in te res ta du a is;

VII – em re la ção às ope ra ções e pres ta ções que 
des ti nem bens e ser vi ços a con su mi dor fi nal lo ca li za -
do em ou tro es ta do ado tar-se-á:

a) a alí quo ta in te res ta du al, quan do o des ti na tá -
rio for con tri bu in te do im pos to;

b) a alí quo ta in ter na, quan do o des ti na tá rio não
for con tri bu in te dele;

VIII – na hi pó te se da alí nea a do in ci so an te ri or,
ca be rá ao es ta do da lo ca li za ção do des ti na tá rio o im -
pos to cor res pon den te à di fe ren ça en tre a alí quo ta in -
ter na e a in te res ta du al;

IX – in ci di rá tam bém:
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a) so bre a en tra da de mer ca do ria im por ta da do
ex te ri or, ain da quan do se tra tar de bem des ti na do a
con su mo ou ati vo fixo do es ta be le ci men to, as sim
como so bre ser vi ço pres ta do no ex te ri or, ca ben do o
im pos to ao es ta do onde es ti ver si tu a do o es ta be le ci -
men to des ti na tá rio da mer ca do ria ou do ser vi ço;

b) so bre o va lor to tal da ope ra ção, quan do mer -
ca do ri as fo rem for ne ci das com ser vi ços não com pre -
en di dos na com pe tên cia tri bu tá ria dos mu ni cí pi os;

X – não in ci di rá:
a) so bre ope ra ções que des ti nem ao ex te ri or

pro du tos in dus tri a li za dos, ex clu í dos os se -
mi-elaborados de fi ni dos em lei com ple men tar;

b) so bre ope ra ções que des ti nem a ou tros es ta -
dos pe tró leo, in clu si ve lu bri fi can tes, com bus tí ve is lí -
qui dos e ga so sos dele de ri va dos, e ener gia elé tri ca;

c) so bre o ouro nas hi pó te ses de fi ni das no art.
153, § 5º;

XI – não com pre en de rá, em sua base de cál cu -
lo, o mon tan te do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos, quan do a ope ra ção, re a li za da en tre con tri bu -
in tes e re la ti va a pro du to des ti na do à in dus tri a li za ção
ou à co mer ci a li za ção, con fi gu re fato ge ra dor dos dois
im pos tos;

XII – cabe à lei com ple men tar:
a) de fi nir seus con tri bu in tes;
b) dis por so bre subs ti tu i ção tri bu tá ria;
c) dis ci pli nar o re gi me de com pen sa ção do im -

pos to;
d) fi xar, para efe i to de sua co bran ça e de fi ni ção

do es ta be le ci men to res pon sá vel, o lo cal das ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e das
pres ta ções de ser vi ços;

e) ex clu ir da in ci dên cia do im pos to, nas ex por ta -
ções para o ex te ri or, ser vi ços e ou tros pro du tos além
dos men ci o na dos no in ci so X, a;

f) pre ver ca sos de ma nu ten ção de cré di to, re la ti -
va men te à re mes sa para ou tro es ta do e ex por ta ção
para o ex te ri or, de ser vi ços e de mer ca do ri as;

g) re gu lar a for ma como, me di an te, de li be ra ção
dos es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, isen ções, in cen ti -
vos e be ne fí ci os fis ca is se rão con ce di dos e re vo ga -
dos.

§ 3º À ex ce ção dos im pos tos de que tra tam o in -
ci so II do ca put des te ar ti go e o art. 153, I e II, ne nhum
ou tro tri bu to po de rá in ci dir so bre ope ra ções re la ti vas
a ener gia elé tri ca, ser vi ços de te le co mu ni ca ções, de -
ri va dos de pe tró leo, com bus tí ve is e mi ne ra is do País.

* Art. 156. Com pe te aos Mu ni cí pi os ins ti tu ir im -
pos tos so bre:

I – pro pri e da de pre di al e ter ri to ri al ur ba na;

II – trans mis são in ter vi vos, a qual quer tí tu lo, por 
ato one ro so, de bens imó ve is, por na tu re za ou aces -
são fí si ca, e de di re i tos re a is so bre imó ve is, ex ce to os
de ga ran tia, bem como ces são de di re i tos a sua aqui -
si ção;

III – ser vi ços de qual quer na tu re za, não com pre -
en di dos no art. 155, II, de fi ni dos em lei com ple men tar;

IV – (Re vo ga do).
§ 1º O im pos to pre vis to no in ci so I po de rá ser

pro gres si vo, nos ter mos de lei mu ni ci pal, de for ma a
as se gu rar o cum pri men to da fun ção so ci al da pro pri -
e da de.

§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so II:
I – não in ci de so bre a trans mis são de bens ou

di re i tos in cor po ra dos ao pa tri mô nio de pes soa ju rí di -
ca em re a li za ção de ca pi tal, nem so bre a trans mis -
são de bens ou di re i tos de cor ren tes de fu são, in cor -
po ra ção, ci são ou ex tin ção de pes soa ju rí di ca, sal vo
se, nes ses ca sos, a ati vi da de pre pon de ran te do ad -
qui ren te for a com pra e ven da des ses bens ou di re i -
tos, lo ca ção de bens imó ve is ou ar ren da men to mer -
can til;

II – com pe te ao Mu ni cí pio da si tu a ção do bem.
§ 3º Em re la ção ao im pos to pre vis to no in ci so

III, cabe à lei com ple men tar:
I – fi xar as suas alí quo tas má xi mas;
II – ex clu ir da sua in ci dên cia ex por ta ções de

ser vi ços para o ex te ri or.
§ 4º (Re vo ga do).
Art. 157. Per ten cem aos Esta dos e ao Dis tri to

Fe de ral:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re -
za, in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a
qual quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun -
da ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – vin te por cen to do pro du to da ar re ca da ção
do im pos to que a União ins ti tu ir no exer cí cio da com -
pe tên cia que lhe é atri bu í da pelo art. 154, I.

Art. 158. Per ten cem aos Mu ni cí pi os:
I – o pro du to da ar re ca da ção do im pos to da

União so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za,
in ci den te na fon te so bre ren di men tos pa gos, a qual -
quer tí tu lo, por eles, suas au tar qui as e pe las fun da -
ções que ins ti tu í rem e man ti ve rem;

II – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca da -
ção do im pos to da União, so bre a pro pri e da de ter ri to -
ri al ru ral, re la ti va men te aos imó ve is ne les si tu a dos;

III – cin qüen ta por cen to do pro du to da ar re ca -
da ção do im pos to do Esta do so bre a pro pri e da de de
ve í cu los au to mo to res li cen ci a dos em seus ter ri tó ri os;
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IV – vin te e cin co por cen to do pro du to da ar re -
ca da ção do im pos to do Esta do so bre ope ra ções re la -
ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre pres ta ções
de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci -
pal e de co mu ni ca ção.

Pa rá gra fo úni co. As par ce las de re ce i ta per ten -
cen tes aos Mu ni cí pi os, men ci o na das no in ci so IV, se -
rão cre di ta das con for me os se guin tes cri té ri os:

I – três quar tos, no mí ni mo, na pro por ção do va -
lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção
de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za -
das em seus ter ri tó ri os;

II – até um quar to, de acor do com o que dis pu -
ser lei es ta du al ou, no caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por cen to
ao fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to 
ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro gra mas
de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das re giões Nor -
te, Nor des te e Cen tro-Oeste, por meio de suas ins ti tu -
i ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do com
os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to, fi can do as -
se gu ra da ao se mi-árido do Nor des te a me ta de dos re -
cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que a lei es ta be -
le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre 
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za -
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu -
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser des -
ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon tan te
a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al ex ce -
den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan tes,
man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -

ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té -
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

*Art. 160. É ve da da a re ten ção ou qual quer res -
tri ção à en tre ga e ao em pre go dos re cur sos atri bu í -
dos, nes ta Se ção, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e
aos Mu ni cí pi os, ne les com pre en di dos adi ci o na is e
acrés ci mos re la ti vos a im pos tos.

Pa rá gra fo úni co. A ve da ção nes te ar ti go não im -
pe de a União e os Esta dos de con di ci o na rem a en tre -
ga de re cur sos ao pa ga men to de seus cré di tos, in clu -
si ve de suas au tar qui as.
....................................................................................

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
§ 1º A lei que ins ti tu ir o pla no plu ri a nu al es ta be -

le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob je ti vos 
e me tas da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral para as des -
pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor ren tes e para as
re la ti vas aos pro gra mas de du ra ção con ti nu a da.

§ 2º A lei de di re tri zes or ça men tá ri as com pre en -
de rá as me tas e pri o ri da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o exer -
cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo ra ção
da lei or ça men tá ria anu al, dis po rá so bre as al te ra -
ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po lí ti ca
de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de fo -
men to.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta dias
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re -
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

§ 4º Os pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is 
e se to ri a is pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção se rão ela bo -
ra dos em con so nân cia com o pla no plu ri a nu al e apre -
ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 5º A lei or ça men tá ria anu al com pre en de rá:
I – o or ça men to fis cal re fe ren te aos Po de res da

União, seus fun dos, ór gãos e en ti da des da ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í -
das e man ti das pelo po der pú bli co;

II – O or ça men to de in ves ti men to das em pre sas
em que a União, di re ta ou in di re ta men te, de te nha a
ma i o ria do ca pi tal so ci al com di re i to a voto;

III – o or ça men to da se gu ri da de so ci al, abran -
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, bem como os fun -
dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo po der pú -
bli co.

§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa -
nha do de de mosn tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so -
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bre as re ce i tas e des pe as, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re -
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.

§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no § 5º, I e II, des -
te ar ti go, com pa ti bi li za dos com o pla no plu ri a nu al, te -
rão en tre suas fun ções a de re du zir de si gual da des in -
ter-regionais, se gun do cri té rio po pu la ci o nal.

§ 8º A lei or ça men tá ria anu al não con te rá dis po -
si ti vo es tra nho à pre vi são da re ce i ta e à fi xa ção da
des pe sa, não se in clu in do na pro i bi ção a au to ri za ção
para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e con tra ta -
ção de ope ra ções de cré di to, ain da que por an te ci pa -
ção de re ce i ta, nos ter mos da lei.

§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên -

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do pla no 
plu ri a nu al, da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e da lei
or ça men tá ria anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.
....................................................................................

*Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gãos, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe re
os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para ma -
nu ten ção e de sen vol vi men to de en si no como de ter -
mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de ga ran ti as às
ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre -
vis tas no art. 165, § 8º, bem as sim o dis pos to no § 4º
des te ar ti go;

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe ci -
al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca ção
dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro -
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi -
ta dos.

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º.

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re -
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa -
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

XI – a atu a li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes
das con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a, e 
II, para re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men -
to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al 
de que tra ta o art. 201.

§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra -
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon -
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga -
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so men -
te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre vi sí -
ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra, co -
mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser van do o
dis pos to no art. 62.

§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró pri -
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os arts.
155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os arts. 157,
158 e 159, I, a e b, e II, para a pres ta ção de ga ran tia
ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men to de dé bi -
tos para com esta.
....................................................................................

Art. 182. A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no,
exe cu ta da pelo po der pú bli co mu ni ci pal, con for me di -
re tri zes ge ra is fi xa das em lei, tem por ob je ti vo or de nar 
o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci da -
de e ga ran tir o bem-estar de seus ha bi tan tes.

§ 1º O pla no di re tor, apro va do pela Câ ma ra Mu -
ni ci pal, obri ga tó rio para ci da des com mais de vin te mil 
ha bi tan tes, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de -
sen vol vi men to e de ex pan são ur ba na.
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§ 2º A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun ção
so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta is de
or de na ção da ci da de ex pres sa no pla no di re tor.

§ 3º As de sa pro pri a ções de imó ve is ur ba nos se -
rão fe i tas com pré via e jus ta in de ni za ção em di nhe i ro.

§ 4º É fa cul ta do ao po der pú bli co mu ni ci pal, me -
di an te lei es pe cí fi ca para área in clu í da no pla no di re -
tor, exi gir, nos ter mos da lei fe de ral, do pro pri e tá rio do
solo ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za -
do que pro mo va seu ade qua do apro ve i ta men to, sob
pena, su ces si va men te, de:

I – par ce la men to ou edi fi ca ção com pul só ri os;
II – im pos to so bre a pro pri e da de pre di al e ter ri -

to ri al ur ba na pro gres si vo no tem po;
III – de sa pro pri a ção com pa ga men to me di an te

tí tu los da dí vi da pú bli ca de emis são pre vi a men te
apro va da pelo Se na do Fe de ral, com pra zo de res ga te 
de até dez anos, em par ce las anu a is, igua is e su ces -
si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de ni za ção e os
ju ros le ga is.
....................................................................................

Art. 198. As ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
in te gram uma rede re gi o na li za da e hi e rar qui za da e
cons ti tu em um sis te ma úni co, or ga ni za do de acor do
com as se guin tes di re tri zes:

I – des cen tra li za ção, com di re ção úni ca em
cada es fe ra de go ver no;

II – aten di men to in te gral, com pri o ri da de para as 
ati vi da des pre ven ti vas, sem pre ju í zo dos ser vi ços as -
sis ten ci a is;

III – par ti ci pa ção da co mu ni da de.
Pa rá gra fo úni co. O Sis te ma Úni co de Sa ú de

será fi nan ci a do, nos ter mos do art. 195, com re cur sos 
do or ça men to da se gu ri da de so ci al, da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, além
de ou tras fon tes.
....................................................................................

*Art. 212. A União apli ca rá, anu al men te, nun ca
me nos de de zo i to, e os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os, vin te e cin co por cen to, no mí ni mo, da
re ce i ta re sul tan te de im pos tos, com pre en di da a pro -
ve ni en te de trans fe rên cia, na ma nu ten ção e de sen -
vol vi men to do en si no.

§ 1º A par ce la da ar re ca da ção de im pos tos
trans fe ri da pela União aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de -
ral e aos Mu ni cí pi os, ou pe los Esta dos aos res pec ti -
vos Mu ni cí pi os, não é con si de ra da, para efe i to do cál -
cu lo pre vis to nes te ar ti go, re ce i ta do go ver no que a
trans fe rir.

§ 2º Para efe i to do cum pri men to do dis pos to no
ca put des te ar ti go, se rão con si de ra dos os sis te mas

de en si no fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal e os re cur sos
apli ca dos na for ma do art. 213.

§ 3º A dis tri bu i ção dos re cur sos pú bli cos as se -
gu ra rá pri o ri da de ao aten di men to das ne ces si da des
do en si no obri ga tó rio, nos ter mos do pla no na ci o nal
de edu ca ção.

§ 4º Os pro gra mas su ple men ta res de ali men ta -
ção e as sis tên cia à sa ú de pre vis tos no art. 208, VII,
se rão fi nan ci a dos com re cur sos pro ve ni en tes de con -
tri bu i ções so ci a is e ou tros re cur sos or ça men tá ri os.

§ 5º O en si no fun da men tal pú bli co terá como
fon te adi ci o nal de fi nan ci a men to a con tri bu i ção so ci al
do sa lá rio-educação, re co lhi da pe las em pre sas, na
for ma da lei.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Agne lo Alves.

É lido o se guin te:

Sr. Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Indi co em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre -

si dên cia, os Se na do res do PSDB que com po rão a
Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da a apre ci ar a se -
guin te Me di da Pro vi só ria;

MP nº 1.927

Pu bli ca ção DOU: 29-10-99

Assun to: Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir ao 
Orça men to da Se gu ri da de So ci al da União, em fa -
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to ex -
tra or di ná rio no va lor de R$ 240.000.000,00, para os
fins que es pe ci fi ca.

Ti tu lar: Luiz Fon tes
Su plen te: Ro me ro Jucá

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 1999. – Se na dor
Sér gio Ma cha do, Lí der do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Se rão 
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Agne lo Alves

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 702, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do, a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to
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de Lei da Câ ma ra nº 50/99, com o Pro je to de Lei do
Se na do nº 154/99, que já tra mi ta com o PLS nº
208/99, por ver sa rem so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 1999 –
Se na dor José Edu ar do Du tra, Vi ce-Líder de Blo co.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Agne lo Alves.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 625, DE 1999

Re vo ga o art.  20 do De cre to-Lei nº
115, de 25 de ja ne i ro de 1967.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica re vo ga do o art. 20 do De cre to-Lei nº

115, de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967 e pelo
art. 1º da Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de 1980.

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

Jus ti fi ca ção

O De cre to-Lei nº 115, de 1967, dis pôs so bre o Re -
gi men to de Cus tas da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral, es ti pu -
lan do, em de zes se te ta be las ane xas, cen to e qua tro hi -
pó te ses de ser vi ços re mu ne ra dos por ta xas ju di ciá ri as.

Pelo art. 20 do mes mo de cre to-lei, foi cri a da
uma taxa ju di ciá ria ines pe cí fi ca, des vin cu la da de
qual quer con tra pres ta ção de ser vi ço di vi sí vel co lo ca -
do à dis po si ção do con tri bu in te, ver bis:

“Art. 20. Fica cri a da a taxa ju di ciá ria na 
base de 2% (dois por cen to) so bre o va lor
da ca u sa, des ti na da a con tri bu ir para a
cons tru ção do Pa lá cio de Jus ti ça.”

O De cre to-Lei nº 246, de 1967, al te rou a re da ção
do trans cri to dis po si ti vo, para ajus tar suas alí quo tas:

“Art. 2º O art. 20 do De cre to-Lei nº
115, de 25 de ja ne i ro de 1967, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 20. Fica cri a da a taxa ju di ciá ria,
des ti na da a con tri bu ir para a cons tru ção do
Pa lá cio da Jus ti ça, que será co bra da so bre
o va lor da ca u sa, na se guin te pro por ção:

a) até o va lor de NCr$1.000,00 – 2%;
b) de NCr$1.001,00 a NCr$5.000,00 – 1%;
c) pelo que ex ce der a NCr$5.000,00 –

0,5%, até o li mi te de NCr$300,00.“.

Nova al te ra ção vi ria a acon te cer, com a Lei nº
6.811, de 8 de ju lho de 1980, não ape nas quan to à
des ti na ção do pro du to da ar re ca da ção, mas tam -
bém quan to à alí quo ta da taxa, como se vê aba i xo:

“Art. 1º A par tir do exer cí cio de 1980, o 
pro du to da taxa ju di ciá ria a que se re fe re o
art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de
janeiro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, des ti nar-se-á à cons tru ção do edi -
fício-sede da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil 
– Se ção do Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A taxa ju di ciá ria re fe -
ri da nes te ar ti go será co bra da na base de
2% (dois por cen to) so bre o va lor da ca u sa,
até o li mi te do va lor de re fe rên cia vi gen te no 
Dis tri to Fe de ral.”

Impõe-se a re vo ga ção des se dis po si ti vo por -
que há no tí cia se gu ra de que o tri bu to con ti nua a
ser co bra do de to dos quan tos in gres sam na Jus ti ça
do Dis tri to Fe de ral para de fe sa de seus in te res ses,
não obs tan te por duas ve zes ha ver ocor ri do o cum -
pri men to da con di ção que a lei im pu nha para le gi ti -
mar a co bran ça.

Com efe i to, uma vez con clu í da a cons tru ção do
Pa lá cio da Jus ti ça, de ve ria ter sido de cla ra da a ex tin -
ção da taxa que, não obs tan te, con ti nu ou a ser ar re -
ca da da e, como se viu, teve sua des ti na ção mu da da
para a cons tru ção do pré dio da Ordem dos Advo ga -
dos do Bra sil – Se ção Dis tri to Fe de ral – OAB-DF.

Tam bém essa re no va da con di ção para a vi gên -
cia da taxa se es go tou, con si de ran do que o pré dio da
OAB-DF, de acor do com os fun da men tos da de ci são
do Con se lho da Ma gis tra tu ra do Dis tri to Fe de ral (to -
ma da no Pro ces so nº 1.450/98), “foi en tre gue pela
Cons tru to ra Eldo ra do em agos to de 1982, ten do Car -
ta de Ha bi te-se nº 601/82, emi ti da pela Se cre ta ria de
Vi a ção e Obras do Go ver no do Dis tri to Fe de ral, em 5
de no vem bro de 1982, fls. 43, onde cons ta, ex pres sa -
men te, que a obra foi con clu í da de acor do com o pro -
je to apro va do no Pro ces so nº 20.032/79, es tan do em
con di ções de ser ha bi ta da”.

Ten do sido fi nan ci a do pela Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral, o cus to da obra foi com ple ta men te pago
àque la ins ti tu i ção em de zem bro de 1996.

Não bas tas se o fato de que con ti nua a ser co -
bra da uma taxa que não mais tem vi gên cia, vis to que
exa u riu-se a au to ri za ção le gal que a su por ta va (pri -
me i ro, cons tru ção do Pa lá cio da Jus ti ça, de po is,
cons tru ção do pré dio da OAB-DF), as si na le-se a cir -
cuns tân cia, mais im por tan te, de que ela sem pre foi
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Se gun do o ma gis té rio do sa u do so Ge ral do Ata li tis -
na da por in sa ná vel ví cio de in cons ti tu ci o na li da de.

ba1, por ape nas qua tro mo ti vos o ci da dão pode ser
com pe li do a dar di nhe i ro para o Esta do: a) mul ta; b) obri -
ga ção con ven ci o nal; c) tri bu to; d) in de ni za ção por dano.

No caso, afas tam-se li mi nar men te as hi pó te ses
a, b e d. A taxa sob exa me não é san ção por qual quer
com por ta men to de li tu o so do con tri bu in te, não é sa tis -
fa ção de cor ren te de con tra to com a ad mi nis tra ção e
tam bém não se des ti na a in de ni zar qual quer dano
que ele te nha ca u sa do ao Esta do. Indu vi do so, pois,
que ela deve en qua drar-se nas re gras tri bu tá ri as.
Antes de mais nada, deve en qua drar-se nas ca te go ri -
as tri bu tá ri as elen ca das no ca pí tu lo do Sis te ma Tri bu -
tá rio Na ci o nal da Cons ti tu i ção (arts. 145, 148 e 149):
im pos to, taxa, con tri bu i ção ou em prés ti mo com pul só -
rio. A ri gi dez do sis te ma bra si le i ro ful mi na de nu li da de 
qual quer exa ção não obe di en te ri go ro sa men te aos
mol des cons ti tu ci o na is es ta be le ci dos.

O sis te ma bra si le i ro abra ça a po si ção dou tri ná -
ria, ten den te à clas si fi ca ção dos tri bu tos de acor do
com a ma te ri a li da de dos fa tos, des cri ta pela hi pó te se
de in ci dên cia. Daí de ri va ba si ca men te a bi fur ca ção:
a) o tri bu to re sul ta de uma ati vi da de do po der pú bli co
ou de uma re pres são des ta; ou b) de ri va de um fato
ou acon te ci men to in te i ra men te in di fe ren te a qual quer 
ati vi da de es ta tal. No pri me i ro caso, diz-se que se tra -
ta de tri bu tos vin cu la dos e aí es tão as ta xas e con tri -
bu i ções e, no se gun do caso, diz-se tra tar-se de tri bu -
tos não-vinculados, e aí es tão os im pos tos.

Se gun do o art. 4º do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal
– CTN 2, “a na tu re za ju rí di ca es pe cí fi ca do tri bu to é de -
ter mi na da pelo fato ge ra dor da res pec ti va obri ga ção,
sen do ir re le van tes para qua li fi cá-la: I – a de no mi na ção
e as de ma is ca rac te rís ti cas for ma is ado ta das pela lei; II
– a des ti na ção le gal do pro du to da ar re ca da ção”.

O CTN es ta be le ce, no art. 16, que “im pos to é o 
tri bu to cuja obri ga ção tem por fato ge ra dor uma si -
tu a ção in de pen den te de qual quer ati vi da de es ta tal
es pe cí fi ca re la ti va ao con tri bu in te”, en quan to que
as ta xas, se gun do a Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi -
na, no art. 145, II, são ins ti tu í das “em ra zão do exer -
cí cio do po der de po lí cia ou pela uti li za ção, efe ti va
ou po ten ci al, de ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos e di -
vi sí ve is, pres ta dos ao con tri bu in te ou pos tos a sua
dis po si ção”.

–––––––––––
1  Hi pó te se de Inci dên cia Tri bu tá ria, Re se nha Tri bu tá ria, S. Pa u lo, 
3ª ed., pág. 34.
2  Lei nº 5.172, de 25-10-66, re cep ci o na do como lei com ple men -
tar.

Para Ru bens Go mes de Sou za3, os tri bu tos po -
dem ser “vin cu la dos” ou “não-vinculados” em fun ção
da na tu re za do fato ge ra dor, nome que dá à si tu a ção
ma te ri al ou ju rí di ca de fi ni da em lei como ne ces sá ria e
su fi ci en te para ge rar a obri ga ção de pa gá-los.

O fato ge ra dor da obri ga ção tri bu tá ria de todo e
qual quer tri bu to ou é uma ati vi da de es ta tal ou ou tra
co i sa qual quer. Se for uma ati vi da de es ta tal, o tri bu to
será vin cu la do. Se um fato qual quer, o tri bu to será
não-vinculado (Ge ral do Ata li ba)4.

A diss so ci a ção en tre a base im po ní vel e o as -
pec to ma te ri al da hi pó te se de in ci dên cia pode mu dar
a na tu re za ju rí di ca do tri bu to, le van do à in va são de
com pe tên cia ou a bi tri bu ta ção não per mi ti da pela
Cons ti tu i ção. Ve ja-se a ad ver tên cia de Ru bens Go -
mes de Sou za: “... a es co lha, pelo le gis la dor, de uma
base de cál cu lo ina de qua da pode des vir tu ar não só a
na tu re za es pe cí fi ca do tri bu to, trans for man do-o, p.
ex. de im pos to so bre a ren da em im pos to so bre o ca -
pi tal, mas tam bém a sua na tu re za ge né ri ca trans for -
man do-o de im pos to em taxa, ou vi ce-versa”5. 

Esse, aliás, é o mo ti vo ma i or de a Cons ti tu i ção 
con sa grar, no § 2º do art. 145, a re gra de que “as ta -
xas não po de rão ter base de cál cu lo pró pria de im -
pos tos” e, no art. 154, I, na de fi ni ção da com pe tên -
cia re si du al, que os no vos im pos tos “não te nham
fato ge ra dor ou base de cál cu lo pró pri os dos dis cri -
mi na dos nes ta Cons ti tu i ção”.

Nas ta xas apa re ce o Esta do for ne cen do cer ti -
dões, ex pe din do do cu men tos, con ce den do li cen ça,
au to ri za ção ou per mis são, en fim, pres tan do um ser -
vi ço pú bli co ou exer ci tan do o seu po der de fis ca li za -
ção. E, nos im pos tos, a mo ti va ção é sem pre um fato 
da vida pri va da: al guém ven den do uma mer ca do ria;
al guém ex por tan do; al guém sen do pro pri e tá rio de
um imó vel etc.

Amíl car Fal cão6 ano ta que o fato ge ra dor da
taxa há de ser al gu ma ocor rên cia di re ta men te li ga -
da à uti li za ção, dis po si ção ou re qui si ção de ser vi -
ço ou ati vi da de de ter mi na da do Esta do. O fato ge -
ra dor do im pos to, ao re vés, há de ser al gu ma ocor -
rên cia da vida co mum, não li ga da di re ta men te a
qual quer ati vi da de es pe cí fi ca re ce bi da ou fru í da e
sim ples men te re ve la do ra da ca pa ci da de con -
tributi va.

___________
3  Na tu re za Tri bu tá ria do FGTS, RDP 17, pág. 309
4  Op.cit cit., pág. 121.
5  RDP 11, pág. 16, 2.2. 
6  Intro du ção ao Di re i to Tri bu tá rio, Ed. Fi nan ce i ras, RJ, 1959, p. 152.
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Hec tor Vil le gas7 é ca te gó ri co: “A atu a ção es ta tal
vin cu lan te é tal vez o ele men to ca rac te ri za dor mais
im por tan te para sa ber se, ao en fren tar mos um de ter -
mi na do tri bu to, es ta mos re al men te di an te de uma
taxa. Tan to a dou tri na como a ju ris pru dên cia são ter -
mi nan tes e co in ci den tes”.

No caso con cre to, de ver que o De cre to-Lei nº 115 
dis pôs so bre as “cus tas e emo lu men tos” de vi dos pela
“ex pe di ção, pre pa ro e exe cu ção de to dos os fe i tos ju di -
ci a is, dos atos no ta ri a is, ju di ci a is e ex tra ju di ci a is” (art.
1º), dis cri mi nan do, mi nu ci o sa e exa us ti va men te, em de -
zes se te ta be las, nada me nos de cen to e qua tro hi pó te -
ses de ser vi ços pres ta dos pela Jus ti ça do Dis tri to Fe de -
ral aos de man dan tes de pres ta ção ju ris di ci o nal.

Essas cen to e qua tro ati vi da des lis ta das abar -
cam, cer ta men te, to das as hi pó te ses de ser vi ços ju di -
ci a is re mu ne ra dos por cus tas e emo lu men tos, as
qua is vêm a ser, exa ta men te, ta xas vin cu la das aos
“ser vi ços pú bli cos espe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos
ao con tri bu in te ou pos tos à sua dis po si ção”, de que
fala o in ci so II do art. 145 da Cons ti tu i ção.

O mes mo De cre to-Lei nº 115, no art. 20, com -
pre en di do nas Dis po si ções Ge ra is e Tran si tó ri as, ig -
no ran do a exa us ti va dis cri mi na ção de ser vi ços ta xa -
dos nas ta be las ane xas, dis pôs que: “Fica cri a da a
taxa ju di ciá ria na base de 2% (dois por cen to) so bre o
va lor da ca u sa, des ti na da a con tri bu ir para cons tru -
ção do Pa lá cio da Jus ti ça”.

Como se vê, a su pos ta taxa não de fi ne qual quer 
ser vi ço ou ex pli ci ta qual quer ato de cor ren te do po der
de po lí cia que a jus ti fi que.

E, a ri gor, nem po de ria.
A uma, por que os ser vi ços ta xá ve is já são exa -

us ti va men te dis cri mi na dos nas ta be las ane xas e não
se ria pos sí vel fu gir de bi tri bu ta ção.

A duas, por que a pres ta ção da jus ti ça é fi na li da -
de es sen ci al do Esta do e, sal vo pela iden ti fi ca ção de
atos per so na lís si mos e in di vi du a li zá ve is, é di re i to di -
fu so de toda a ci da da nia, de ven do ser su pos ta pe los
tri bu tos não-vinculados.

Os es ti pên di os dos ma gis tra dos, os pré di os onde
fun ci o na a Jus ti ça, as des pe sas de ma nu ten ção, de
obras e de in ves ti men tos de vem ser pro por ci o na das
por toda a so ci e da de, por meio de im pos tos ge ra is. A
exis tên cia do apa ra to ju di ci al não in te res sa ape nas a
quem even tu al men te dele ne ces si te, mas é re qui si to de 
toda a Na ção. A Jus ti ça in te gra o pró prio con ce i to de
Esta do e de de mo cra cia, sen do es sen ci al ao equi lí brio
so ci al. Não se ima gi na ria uma Jus ti ça pri va ti za da, sus -
ten ta da ape nas pela “ven da” de ser vi ços ju di ciá rios.
_______
7  Ver da des e Fic ções em Tor no do Tri bu to De no mi na do Taxa,
RDP, vol. 17, pág. 324.

Nin guém ima gi na ria, do mes mo modo, co bran -
ça de ta xas pelo ser vi ço le gis la ti vo (nem mes mo de
even tu a is iden ti fi cá ve is be ne fi ciá ri os das leis) ou pelo 
ser vi ço de se gu ran ça pú bli ca ou de de fe sa na ci o nal.

Nin guém ques ti o na ria que, no atu al es tá gio de ela -
bo ra ção dou tri ná ria e ju ris pru den ci al, a mi nis tra ção da jus -
ti ça se con fi gu ra como um bem pú bli co e que, por tan to,
sua ad mi nis tra ção seja es sen ci al men te ser vi ço pú bli co.

Como se viu, o di re i to po si ti vo e a dou tri na há
mu i to pre ci sam que a in con sis tên cia ter mi no ló gi ca e
o uso pro mís cuo de pa la vras nas leis não trans mu -
dam nem im pe dem sua ver da de i ra na tu re za. Ali o mar
Ba le e i ro8, já ad ver tia ser “in di fe ren te o erro ou a ma lí -
cia do le gis la dor que em pre gue de no mi na ção di ver sa 
da que le es po sa da pela Cons ti tu i ção e pelo Có di go
Tri bu tá rio Na ci o nal”. No que é se cun da do por Amíl car 
Fal cão9: “É cer to que o im pos to não se de fi ne ou con -
ce i tua com base na sua de no mi na ção, no seu no mem
ju ris; a de fi ni ção é dada por meio do exa me da na tu re -
za ju rí di ca do tri bu to, ou seja, da na tu re za do fato ge ra -
dor ado ta do e da res pec ti va base de cál cu lo”.

Os ser vi ços pres ta dos pe los car tó ri os e ser ven ti as
– ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, são cus te a -
dos por via do tri bu to de no mi na do taxa, que dá a ves te
tri bu tá ria às cus tas e emo lu men tos. É o que de flui de en -
si na men tos dos lu mi na res, como Ge ral do Ata li ba, Cle ber 
Gi ar di no, Ives Gan dra, Ivo ne Do lá cio de Oli ve i ra, Mar co
Au ré lio Gre co, Ha mil ton Dias de Sou za e tan tos ou tros,
além da ju ris pru dên cia da Su pre ma Cor te.

Não as sim, po rém, quan to às ins ta la ções, aos
pré di os, à ma nu ten ção dos Ju í zes, à exis tên cia e ma -
nu ten ção da Insti tu i ção Ju di ciá ria, do Po der Ju di ciá -
rio. Esses são en car gos su por ta dos por toda a so ci e -
da de, por que a toda ela in te res sa a exis tên cia da ins -
ti tu i ção ju di ciá ria; são en car gos su por ta dos, por tan to, 
pe los im pos tos ge ra is, não-vinculados.

Pou co im por ta que o de cre to-lei te nha ins ti tu í do tri -
bu to com a de no mi na ção de Taxa Ju di ciá ria, se o exa me
da hi pó te se de in ci dên cia re ve la, na ver da de, tra tar-se de
im pos to. No caso, agra va-se a ile gi ti mi da de, ao ver-se que 
se tra ta de um im pos to cuja re ce i ta está vin cu la da, co i sa
ex pres sa men te ve da da pelo art. 167, IV, da Cons ti tu i ção.

Des ta que-se o tex to do in ci so II do art. 145 da
Cons ti tu i ção:

“II – ta xas, em ra zão do exer cí cio do
po der de po lí cia ou pela uti li za ção, efe ti va
ou po ten ci al, de ser vi ços pú bli cos es pe cí fi -
cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao con tri bu in te
ou pos tos a sua dis po si ção.”

_______
8  Di re i to Tri bu tá rio Bra si le i ro, 3ª ed., pág. 67, Fo ren se.
9  Di re i to Tri bu tá rio Bra si le i ro, pág. 362, 1960.
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Os ser vi ços ta xá ve is, como se vê, de vem ser
es pe cí fi cos e di vi sí ve is. Os ser vi ços ge ra is das ins ti -
tu i ções po lí ti cas, como sói ser a pres ta ção ju ris di ci o -
nal, v.g., não se pres tam para ser ato ju rí ge no a en se -
jar a co bran ça de taxa. Tais ser vi ços são in di vi sí ve is.
Não se pode atri buí-los in di vi du al men te a uma pes -
soa, de les es pe ci al men te fru i do ra.

Os ser vi ços pres ta dos pe los car tó ri os e ser ven -
ti as da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral já são re mu ne ra dos 
por in ter mé dio das cen to e qua tro cus tas e emo lu -
men tos cons tan tes das ta be las ane xas ao De cre -
to-Lei nº 115, de 1967, ou seja, das ta xas.

São ra zões mais que su fi ci en tes para a apro va -
ção da me di da ora pro pos ta, con si de ran do mais que
o Po der Le gis la ti vo é, na ver da de, o pri me i ro vi gi lan te
da cons ti tu ci o na li da de das leis e o pri me i ro de fen sor
dos in te res ses dos ci da dãos con tri bu in tes.

Sala das Ses sões, 12 de no vem bro de 1999. –
Se na dor Ro ber to Re quião.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

DECRETO-LEI Nº 115
DE 25 DE JANEIRO DE 1967

Apro va o Re gi men to de Cus tas da
Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................
Art. 20. As pro mo ções no QAFO far-se-ão nas

mes mas épo cas fi xa das para os Ofi ci a is da Ati va das
For ças Arma das.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 246,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Mo di fi ca o De cre to-Lei nº 113(*), de 25 
de ja ne i ro de 1967, e o Re gi men to de Cus -
tas da Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.

Art. 1º O art. 23 do De cre to-Lei nº 113, de 25 de
ja ne i ro de 1967, pas sa a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

“Art. 23. Fi cam des do bra das em 1º, 2º
e 3º Ta be li o na to de No tas os atu al men te
exis ten tes, com as atri bu i ções cons tan tes
dos arts. 55, 56 e 57, da Lei nº 3.754 (*), de
14 de abril de 1960.”

Art. 2º O art. 20 do De cre to-Lei nº 115 (*), de 25
de ja ne i ro de 1967, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 20. Fica cri a da a taxa ju di ciá ria,
des ti na da a con tri bu ir para a cons tru ção do
Pa lá cio da Jus ti ça, que será co bra da so bre
o va lor da ca u sa, na se guin te pro por ção:

a) até o va lor de NCr$1.000,00 – 2%;
b) de NCr$1.001,00 a NCr$5.000,00 –

1%;
c) pelo que ex ce der a NCr$5.000,00 –

0,5%, até o li mi te de NCr$300,00."
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 145. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir os se guin tes tri bu -
tos:

I – im pos tos;
II – ta xas, em ra zão do exer cí cio do po der de po -

lícia ou pela uti li za ção, efe ti va ou po ten ci al, de ser vi -
ços pú bli cos es pe cí fi cos e di vi sí ve is, pres ta dos ao
con tri bu in te ou pos tos a sua dis po si ção;

III – con tri bu i ção de me lho ria, de cor ren tes de
obras pú bli cas.

§ 1º Sem pre que pos sí vel, os im pos tos te rão ca -
rá ter pes so al e se rão gra du a dos se gun do a ca pa ci da -
de eco nô mi ca do con tri bu in te, fa cul ta do à ad mi nis tra -
ção tri bu tá ria, es pe ci al men te para con fe rir efe ti vi da de 
a es ses ob je ti vos, iden ti fi car, res pe i ta dos os di re i tos
in di vi du a is e nos ter mos da lei, o pa tri mô nio, os ren di -
men tos e as ati vi da des eco nô mi cas do con tri bu in te.

§ 2º As ta xas não po de rão ter base de cál cu lo
pró prio de im pos tos.
....................................................................................

Art. 148. A União me di an te lei com ple men tar,
po de rá ins ti tu ir em prés ti mos com pul só ri os:

I – para aten der a des pe sas ex tra or di ná ri as, de -
cor ren tes de ca la mi da de pú bli ca, de guer ra ex ter na
ou sua imi nên cia;

II – no caso de in ves ti men to pú bli co de ca rá ter
ur gen te e de re le van te in te res se na ci o nal, ob ser va do
o dis pos to no art. 150, III, b.

Pa rá gra fo úni co. A apli ca ção dos re cur sos pro -
ve ni en tes de em prés ti mos com pul só rio será vin cu la -
da à des pe sa que fun da men tou sua ins ti tu i ção.

Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti -
tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na -
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146, III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to no art. 
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195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra -
da de seus ser vi do res, para o cus te io em be ne fí cio
des tes, de sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so -
ci al.

*Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í -

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça -
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal -
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta -
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fundo ou des pe sa res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe -
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de -
ter mi na do pelo art. 212, e a pres ta ção de ga ran ti as às 
ope ra ções de cré di to por an te ci pa ção de re ce i ta, pre -
vis tas no art. 165, § 8º, bem as sim o dis pos to no § 4º
des te ar ti go;
....................................................................................

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

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – O pro -
je to que aca ba de ser lido será pu bli ca do e re me ti do à 
co mis são com pe ten te.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu a Men sa -
gem nº 215, de 1999 (nº 1.681/99, na ori gem), de 11
do cor ren te, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca co -
mu ni ca que se au sen ta rá do País no pe río do de 13 a
22 do cor ren te.

É a se guin te a men sa gem re ce bi da:

MENSAGEM Nº 215, DE 1999
(Nº 1.681/99, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,
Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -

má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
13 a 22 de no vem bro cor ren te, com o fim de aten der
aos se guin tes com pro mis sos in ter na ci o na is:

– no dia 13 de no vem bro, par ti ci pa rei do en cer -
ra men to da VI Re u nião Ple ná ria do Cír cu lo de Mon te -
vi déu, em São Do min gos, Re pú bli ca Do mi ni ca na. No

mes mo dia 13, em Ha va na, Cuba, man te rei en con -
tros de alto ní vel com o Pre si den te Fi del Cas tro Ruz e
ou tras au to ri da des da que le país;

– de 14 a 16 de no vem bro, par ti ci pa rei da IX Re -
u nião de Che fes de Esta do e de Go ver no da Con fe -
rên cia Ibe ro-Americana, em Ha va na, Cuba;

– de 17 a 22 es ta rei na Itá lia. Além de ser re ce bi -
do em au diên cia por Sua San ti da de, o Papa João Pa -
u lo II, no Va ti ca no, e man ter en con tros com mem bros
do Go ver no ita li a no, in clu in do o Pre si den te Car lo
Aze glio Ci am pi, par ti ci pa rei da con fe rên cia “Pro gres -
si ve Go ver nan ce for the 21(st) Cen tury”, em Flo ren ça.

Bra sí lia, 11 de no vem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
pri me i ro ora dor ins cri to. 

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª Pre si den te, con fes -
so a V. Exª, a esta Casa e à Na ção que os da dos so -
bre a in fla ção, divulga dos on tem à no i te, são bas tan te 
apre en si vos.

O Bra sil vi veu mo men tos dra má ti cos du ran te
mu i tos anos, re ve lan do à po pu la ção a sua in ca pa ci -
da de ou mes mo a sua in com pe tên cia para de be lar a
in fla ção, que pro mo ve o de le i te dos ri cos e au men ta a 
mi sé ria dos po bres. 

Pas sa mos por mo men tos di fí ce is nos pla nos de
es ta bi li za ção eco nô mi ca lan ça dos nos go ver nos an -
te ri o res, quan do a in fla ção che gou a ín di ces de vas ta -
do res. O Pla no Real, no pri me i ro man da to do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, foi uma ação bas -
tan te po si ti va, que re ve lou ao País e ao mun do que
ha vía mos, fi nal men te, aban do na do o fla ge lo da in fla -
ção.

Srª Pre si den te, como sabe V. Exª, o Bra sil che -
gou a ser o cam peão de in fla ção no mun do. Alcan ça -
mos o ín di ce de 50%, pior do que o da Bo lí via, do Uru -
guai, do Pa ra guai, da Argen ti na e de ou tros pa í ses da
Amé ri ca do Sul. O Bra sil tor nou-se pe que ni no, ape sar 
de ser uma Na ção de 160 mi lhões de ha bi tan tes, ao
apre sen tar, ain da, um ín di ce ne ga ti vo de in di ca do res
so ci a is de cer ca de 48%. Não obs tan te esse qua dro,
o Bra sil afi nou, to mou fô le go e con ven ceu-se de que
o me lhor sis te ma fi nan ce i ro é aque le que ex pul sa,
der ro ta e des trói a in fla ção.

De po is, com a mo di fi ca ção na po lí ti ca de câm -
bio, pas sa mos a vi ver num re gi me de pre o cu pa ções,
mas, afi nal, con clu iu-se que o Bra sil po de ria con vi ver
com essa nova po lí ti ca den tro de ín di ce in fla ci o ná rio
bas tan te re du zi do. 
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Qu a se que che ga mos a zero de in fla ção e até
mes mo à de fla ção. No en tan to, nos úl ti mos me ses, e
mais pre ci sa men te nos úl ti mos dias, a Na ção co me -
çou a fi car apre en si va em face dos pre ços que vêm su -
bin do em to das as áre as do mer ca do bra si le i ro. E não é
pre ci so con sul tar os da dos das en ti da des que apu ram os 
ín di ces in fla ci o ná ri os ou os ín di ces dos pre ços. Bas ta
per cor rer os gran des cen tros, as gran des ci da des, as re -
giões me tro po li ta nas, para ve ri fi car mos a apre en são das
do nas de casa e de to dos aque les que fre qüen tam o
mer ca do com a alta dos pre ços da ali men ta ção, do ves -
tuá rio e até do au to mó vel. 

Cer tas áre as do Go ver no afir ma vam que a in fla -
ção não iria cres cer, mas a so ci e da de co me çou a ques -
ti o nar por que a in fla ção não su bia se os pre ços eram
al te ra dos a todo mo men to. Com a pro xi mi da de de de -
zem bro, co me çou essa onda de au men to nos pre ços, e
nin guém con se gui rá de tê-la. Essa prá ti ca tor nou-se
uma nova cul tu ra, de mons tran do, ine ga vel men te, que a 
in fla ção está ame a çan do o povo bra si le i ro. 

Con tu do, o IPCA – Índi ce Na ci o nal de Pre ços ao 
Con su mi dor Amplo qua se qua dru pli cou em ou tu bro
em re la ção ao mês an te ri or, pas san do de 0,31% para
1,19%. O Go ver no pre ci sa des se ín di ce para ba li zar a 
po lí ti ca de meta de in fla ção, mas ago ra en con tra um
obs tá cu lo, pois o Ipca se tor nou ame a ça dor em face
dos da dos re ve la dos. Acu mu la do até ou tu bro, o Índi -
ce Na ci o nal de Pre ço ao Con su mir Amplo che gou a
7,27%, con tra 1,44 % do mes mo pe río do de 1998. O
Ipca do ano pas sa rá de 8%, e esse é o ní vel que ori -
en ta o Ban co Cen tral nas suas de ci sões. 

Esses da dos, Srª Pre si den te, in di cam que é o
mo men to de mo bi li zar a so ci e da de bra si le i ra e de o
Go ver no re for çar os seus ín di ces e os seus ní ve is de
atu a ção, de ten do essa onda de au men to dos pre ços,
in clu si ve de ta ri fas, pú bli cas ou não, a fim de que seja
de ti da a in fla ção. Essa é uma pre o cu pa ção que atin -
ge todo o Bra sil, des de as ci da des pe que ni nas do in -
te ri or até as gran des ci da des, como Belo Ho ri zon te,
Bra sí lia, São Pa u lo, Por to Ale gre, Rio de Ja ne i ro e
ou tros cen tros po pu la ci o na is.

Qu e ro, por tan to, ma ni fes tar ao Go ver no Fe de -
ral, às en ti da des de clas se, ao povo de to das as con -
di ções so ci a is que este é o mo men to de nos con ven -
cer mos de que é ina diá vel uma mo bi li za ção para que
se evi te o re tor no da in fla ção a ín di ces in su por tá ve is.

Há até mes mo, Srª Pre si den te, quem de mons -
tre cer ta sa u da de da in fla ção bra si le i ra, con si de ran do 
que, na que les mo men tos, o Bra sil vi via dias me lho res 
do que hoje. Essa é uma vi são er rô nea e qua se que
cri mi no sa. O País, para so bre vi ver, pre ci sa de be lar a
sua in fla ção e não pode vi ver nes se cli ma de ins ta bi li -

da de in fla ci o ná ria, que per mi te o au men to abu si vo
dos pre ços.

Exis tem cer tas co i sas que são cul tu ra is. Qu an -
do se au men ta o pre ço da ga so li na, por exem plo – o
que vem ocor ren do de uma for ma um pou co as sus ta -
do ra –, toda a so ci e da de pas sa a com pre en der que
ou tros au men tos vi rão. Ou seja, o au men to do pre ço
da ga so li na é um in di ca ti vo e um fa tor in du tor para au -
men tar to dos os pre ços do mer ca do bra si le i ro e tam -
bém dos ser vi ços. 

Com essa co mu ni ca ção, Srª Pre si den te, que ro
re gis trar a nos sa ma ni fes ta ção de in con for mi da de
ante a fal ta de ação mais for te no sen ti do de o Go ver -
no e a so ci e da de se mo bi li za rem con jun ta men te
para, den tro de uma vi são pro gra má ti ca e ime di a ta,
de ter a ame a ça de vas ta do ra da in fla ção bra si le i ra.

Srª Pre si den te, per mi ta-me, nes ta opor tu ni da -
de, que eu trans mi ta ao Se na do e a esta Na ção a in -
for ma ção de que a Co mis são Espe ci al do Ci ne ma,
em fun ci o na men to no Se na do, de sem pe nha um pa -
pel sa tis fa tó rio. Essa Co mis são foi cri a da no dia 15 de 
ju nho e ins ta la da no dia 29 do mes mo mês. São mem -
bros da Co mis são: o Se na dor José Fo ga ça, como
Pre si den te; este Se na dor que aqui fala, como Re la -
tor; a Se na do ra Ma ria do Car mo Alves e os Se na do -
res Agne lo Alves, Álva ro Dias, Ger son Ca ma ta, Le o -
mar Qu in ta ni lha, Lú cio Alcân ta ra, Luiz Otá vio, Ro ber -
to Sa tur ni no e Se bas tião Ro cha. O Se na dor Luiz
Este vão está en tran do para a Co mis são, em subs ti tu -
i ção ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

Os tra ba lhos da Co mis são Espe ci al do Ci ne ma fo -
ram pro gra ma dos so bre qua tro áre as te má ti cas: o Ci clo
do Ci ne ma, Inves ti men tos, Po lí ti ca Pú bli ca, e Le gis la ção. 
Já fo ram re a li za das, nes te se gun do se mes tre, seis re u -
niões ori di ná ri as, sen do três de las au diên ci as pú bli cas.
Hoje, 12 de no vem bro, es ta mos re a li zan do a sé ti ma re u -
nião or di ná ria e a quar ta au diên cia pú bli ca. Os tra ba lhos
de hoje es tão se ini ci an do nes te mo men to.

Nas três au diên ci as pú bli cas já re a li za das, ou vi -
mos dez con vi da dos, dis tri bu í dos pe los te mas da pro -
du ção, da dis tri bu i ção, da exi bi ção, da di re ção, da le -
gis la ção, da for ma ção pro fis si o nal e da po lí ti ca pú bli -
ca para o se tor. 

Já fo ram ou vi das as se guin tes pes so as: Adri a -
na Rat tes, Gus ta vo Dahl, Hel vé cio Rat ton, José Álva -
ro Mo i sés, Mar cos Ma rins, Ma ria Dora Mou rão, Ma ri -
za Leão, Nel son Pe re i ra dos San tos, Ro ber to Fa ri as e 
Sér gio San te i ro. Hoje, va mos ou vir José Car los Avel -
lar, Luiz Car los Bar re to e Luiz Se ve ri a no Ri be i ro Neto.

Te mos mais duas au diên ci as pú bli cas pro gra ma -
das para esta Ses são Le gis la ti va: a pró xi ma será no dia
26 de no vem bro e a se gun da, no dia 10 de de zem bro.
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Va mos exa mi nar, ain da este mês, a pos si bi li da -
de de ela bo rar mos o pri me i ro do cu men to, o re la tó rio
in tro du tó rio dos tra ba lhos da Co mis são. E, em ha ven -
do a con vo ca ção ex tra or di ná ria, du ran te esse pe río -
do, va mos ela bo rar o re la tó rio par ci al e os pri me i ros
tex tos de re vi são da le gis la ção vi gen te. E, quan do se
ini ci ar a nova Ses são Le gis la ti va, no pró xi mo ano,
nós en tão con clu i re mos os nos sos tra ba lhos, de fi nin -
do po lí ti cas para o ci ne ma bra si le i ro e, ao mes mo
tem po, fi xan do uma nova le gis la ção que pos sa fa zer
com que o nos so ci ne ma, arte e in dús tria, ofe re ça
uma con tri bu i ção para que o Bra sil pos sa vi ver, no
pla no eco nô mi co, no pla no so ci al, no pla no po lí ti co e,
prin ci pal men te, no pla no cul tu ral, dias me lho res. 

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con vi -

do o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra para ocu par a pre si -
dên cia dos tra ba lhos. (Pa u sa.)

A Srª Mar lu ce Pin to, su plen te de se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) – Com
pra zer, con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio do
mês de se tem bro, uma se ma na após a ma ni fes ta ção
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so de que fa -
ria do ta ção or ça men tá ria para a con ti nu i da de do Pro -
gra ma Ca lha Nor te, che gou às nos sas mãos o Pro je to 
de Lei Orça men tá ria para o pró xi mo ano 2000. Sem
dú vi da, lá es tão in se ri das do ta ções ao Ca lha Nor te. A
bem da ver da de, não no mon tan te que es pe rá va -
mos, mas, pelo me nos, bem me lhor do que a do ta -
ção zero que, ano pas sa do, sim ples men te var reu do
or ça men to um pro gra ma do al can ce do Ca lha Nor te.
No PLN, para o or ça men to do ano 2000, da for ma
que veio do Exe cu ti vo, cons tam exa tos R$3,763 mi -
lhões, di lu í dos em 11 pro gra mas dis tin tos, as sim re -
su mi dos: aten di men to com ma te ri al di dá ti co e equi -
pa men to es co lar às co mu ni da des ca ren tes, in dí ge -
nas e iso la das na re gião; ma nu ten ção de em bar ca -
ções, ae ró dro mos e pe que nas cen tra is elé tri cas; ma -
nu ten ção da in fra-es tru tu ra ins ta la da nos pe lo tões es -
pe ci a is de fron te i ra; con ser va ção de ro do vi as e es tu -
dos dos pro ble mas e das de man das da re gião.

Em prin cí pio, con si de ra da como po si ti va a ini ci -
a ti va do Pre si den te Fer nan do Hen ri que, se nos apro -
fun dar mos na ques tão ire mos per ce ber que tais re -
cur sos fo ram ato mi za dos a tal pon to que mu i to pou co
ser vi rão às re a is e urgentes ne ces si da des do Pro gra -
ma Ca lha Nor te.

Mais pre o cu pan te ain da é a pre vi são or ça men -
tá ria do PPA, nos so Pla no Plu ri a nu al para os pró xi -
mos qua tro anos, onde é ín fi ma a pre vi são or ça men -
tá ria para o Ca lha Nor te. Na pri me i ra ver são apre -
sen ta da pelo Exe cu ti vo, fo ram in se ri dos exa tos
R$15.881.800,00, ou seja, uma pre vi são an te ci pa da
de pou co mais de R$3 mi lhões anu a is para o Ca lha
Nor te, ato mi za dos em 15 pro gra mas dis tin tos.

Uma lás ti ma, para di zer o mí ni mo.
Di an te do po ten ci al ama zô ni co e pelo que sig -

ni fi ca aque la re gião para nos so País, tais re cur sos
se com pa ram a um copo d’água no oce a no de nos -
sas re a is ne ces si da des.

Co nhe ço de per to a re gião des de os anos 80,
an tes mes mo de ser ele i ta De pu ta da cons ti tu in te.
Des de aque le tem po, re ti ra dos os dois pri me i ros
anos de sua cri a ção, o Pro gra ma Ca lha Nor te já se
de te ri o ra va e so fria as pri me i ras cor ro sões do aban -
do no, cujo pro ces so foi con ti nu a do a pon to de che -
gar mos onde che ga mos: ao seu qua se com ple to e
to tal aban do no.

Em 1993, tam bém pre o cu pa da com a si tu a -
ção a que fora re le ga do o pro gra ma, to mei uma ini -
ci a ti va e as si nei um re que ri men to pe din do a ins ta -
la ção de uma co mis são es pe ci al mis ta para re a va -
li ar o Ca lha Nor te. Apro va mos o re que ri men to e,
na que le mes mo ano, em 23 de maio, ins ta la mos a
co mis são. Com mu i ta hon ra, du ran te os qua se três 
anos de fun ci o na men to da Co mis são, par ti ci pei
como Pre si den te numa pri me i ra eta pa e como Re -
la to ra até o en cer ra men to dos tra ba lhos em de -
zem bro de 1996.

Essas lem bran ças, ape nas as faço para di zer 
que, ain da hoje, caso V. Exªs te nham a cu ri o si da de 
de ler o re la tó rio fi nal, per ce be rão que con ti nu am
atu a lís si mas as con clu sões a que che ga mos.

Sr. Pre si den te, meus no bres Pa res, o Pro gra ma
Ca lha Nor te, a ri gor um pro gra ma que nas ceu pela
ne ces si da de de se pro mo ver a ocu pa ção ra ci o nal de
nos sa Ama zô nia e bus car al ter na ti vas para mi ni mi zar 
as de si gual da des re gi o na is su cum be por ab so lu ta fal -
ta de re cur sos. Por quê? Mu i tas po dem ser e são as
res pos tas. Mas a pior de las é aque la que so bre nós
re cai e não te mos como jus ti fi car: pela fal ta de von ta -
de e de ci são po lí ti cas.

Com re cur sos ini ci a is de 629 mi lhões de cru za -
dos, a mo e da da épo ca – hoje em tor no de R$20 mi -
lhões –, o pro gra ma cum priu ri go ro sa men te seus ob je ti -
vos de pri me i ra eta pa: cons tru iu, am pli ou e as fal tou 22
pis tas de pou so dis tri bu í das nos Esta dos do Ama pá, Ro -
ra i ma, Ama zo nas e Pará. Cons tru iu ba ses na va is,
quar téis, con jun tos ha bi ta ci o na is, pos tos de sa ú de, es -

NOVEMBRO 1999 ANAIS  DO SENADO FEDERAL  528



co las e hos pi ta is; re e qui pou ins ta la ções mi li ta res;
ad qui riu bar cos para trans por te; re cu pe rou e abriu es tra -
das... en fim, im ple men tou os ins tru men tos ne ces sá ri os
para a pre sen ça hu ma na e con di ções de tra ba lho.

O pro je to-piloto, o mar co do iní cio do Ca lha Nor -
te, acon te ceu em Ta ba tin ga, no Ama zo nas. Lá se
cons tru iu um mo der no cen tro ad mi nis tra ti vo, um en -
tre pos to pes que i ro, um au di tó rio co mu ni tá rio e uma
ave ni da de 3,5Km, de du pla via, com can te i ro cen tral,
li gan do Ta ba tin ga à ci da de de Le tí cia, na Co lôm bia.
Fo ram cons tru í dos e re for ma dos pré di os onde até
hoje es tão funci o nan do pos tos de ser vi ço da Pre vi dên -
cia So ci al, Re ce i ta Fe de ral e Po lí ci as Fe de ral e Mi li tar.
Foi ela bo ra do um pla no-diretor para a ci da de e fo ram im -
plan ta dos os sis te mas de lim pe za ur ba na, cap ta ção e
dis tri bu i ção de água. Ta ba tin ga, gra ças ao Pro gra ma Ca -
lha-Norte, pos sui água tra ta da e es go to sa ni tá rio em
70% da área ur ba na, além de um am plo hos pi tal com
mo der nas ins ta la ções, man ti do pelo Exér ci to.

Infe liz men te, o de clí nio nos in ves ti men tos do
Pro gra ma Calha Nor te co me çou três anos após sua cri -
a ção, quan do caiu para 40% da do ta ção ini ci al. Em
1988, essa re du ção veio a 12,4%; em 1989 e 1990 fi ca -
ram man ti dos em 6%, para, fi nal men te, a par tir de 1991 e 
anos sub se qüen tes, es tag nar em tor no de 3% dos va lo -
res ini ci a is. A par tir de en tão, os re cur sos des ti na dos ao
Ca lha Nor te nun ca mais fo ram su fi ci en tes se quer para a
ma nu ten ção das uni da des e equi pa men tos ins ta la dos.
Em con se qüên cia dis so, ocor reu o ine vi tá vel aban do no e 
su ca te a men to de tan tos bens e ser vi ços.

É com tris te za que ob ser vo – e acre di to que to -
dos os co le gas da Re gião Nor te co mi go com par ti -
lham des se pen sa men to – que a per sis tir essa au sên -
cia de re cur sos or ça men tá ri os, o Ca lha Nor te não so -
bre vi ve rá à vi ra da do mi lê nio.

Por lon go tem po, in fe liz e er ro ne a men te, o pro -
gra ma foi es tig ma ti za do como um pro je to mi li tar. Nun -
ca o foi e con ti nua não sen do.

Cri a do em 1985, en vol veu os Mi nis té ri os do Pla -
ne ja men to, Re la ções Exte ri o res, Fa zen da, Edu ca ção,
Sa ú de, os Mi nis té ri os mi li ta res e o ex tin to Mi nis té rio do
Inte ri or. So bre os mi li ta res, tal vez, re ca ia a ma i or res -
pon sa bi li da de, em vir tu de da pre sen ça pon tu al dos pe -
lo tões de fron te i ras, dis se mi na dos ao lon go das li nhas
de li mi te en tre os pa í ses vi zi nhos e o nos so.

Não acho de ma is di zer aqui que só não ocor reu
ain da a pa ra li sa ção des se im por tan te pro gra ma de vi -
do ao es to i cis mo da que les pou cos bra si le i ros ci vis e
far da dos que lá per ma ne cem, acre di to, mo vi dos pela
fé na re a li za ção de um so nho.

Mu i to ain da fal ta fa zer e re cur sos são exi gi dos
ur gen te men te para uma ime di a ta apli ca ção em in -

fra-estrutura viá ria; im plan ta ção de cen tra is de ener -
gia elé tri ca; cen tros de te le co mu ni ca ções e ou tras ne -
ces si da des bá si cas à per ma nên cia do ho mem na
hos ti li da de na tu ral da flo res ta.

Tam bém ur gen tes são as ver bas que per mi tam
os tra ba lhos de ins pe ção, re cu pe ra ção e aden sa -
men to de mar cos de mar ca tó ri os nos qua se 6 mil qui -
lô me tros da li nha de fron te i ra nor te, além dos re cur -
sos in dis pen sá ve is para a cons tru ção de ae ró dro -
mos; a re cu pe ra ção e pa vi men ta ção de pis tas de
pou so; a cons tru ção de na vi os, am pli a ção de cais flu -
tu an tes e aqui si ção de he li cóp te ros.

Mais ur gen te ain da são as ver bas para a re for ma,
con clu são e cons tru ção de no vos pos tos avan ça dos e
para a ma nu ten ção da sa ú de, edu ca ção, pro te ção e as -
sis tên cia não só às co mu ni da des in dí ge nas, mas ex ten -
si vas aos nú cle os po pu la ci o na is ri be i ri nhos, ur ba nos e
ru ra is, lo ca li za dos ao lon go da fa i xa de fron te i ra. Esses
va lo ro sos e hu mil des bra si le i ros se ha bi tu a ram a be ne -
fí ci os so ci a is tais como as cam pa nhas de va ci na ção, o
aces so à edu ca ção e as van ta gens de uma as sis tên cia
mé di co-sanitária-odontológica.

Pre ci sa mos, para o pró xi mo or ça men to, mais do 
que R$3,7 mi lhões. Pre ci sa mos, no mí ni mo, de
R$11,5 mi lhões para re i ni ci ar mos os pas sos es tan ca -
dos em 1988. Pre ci sa mos, sim, che gar aos 20 mi -
lhões anu a is, des ti na dos du ran te os anos de 85, 86 e
87, para que esse pro gra ma con ti nue a tri lhar os ca -
mi nhos cor re tos do de sen vol vi men to or de na do e ra ci -
o nal da Ama zô nia, numa re gião onde a ini ci a ti va pri -
va da não fará in ves ti men tos por fal ta de in -
fra-estrutura e de um mer ca do con su mi dor.

Essa pre o cu pa ção com o Pro gra ma Ca lha Nor te,
pela sua ca rac te rís ti ca do mi nan te de ele men to vi vi fi ca -
dor de nos sas fron te i ras, so bre le va em im por tân cia e
atu a li da de, di an te das ar re me ti das dos pa í ses ri cos, con -
tes tan do a so be ra nia bra si le i ra so bre a Ama zô nia, hoje,
se gun do eles, um pa tri mô nio da hu ma ni da de.

Em ju lho de 1997, des ta mes ma tri bu na, fiz lon -
go re la to so bre as inú me ras ma ni fes ta ções in fe li zes
de lí de res mun di a is em res pe i to a nos sa Ama zô nia.
Lin coln, pre si den te nor te-americano, em 1862, su ge -
riu a cri a ção do Esta do So be ra no da Ama zô nia. Al
Gore, Vi ce-Presidente dos Esta dos Uni dos, em 1989,
afir mou li teral men te que “ao con trá rio do que pen sam
os bra si le i ros, a Ama zô nia não é de les, mas de to dos
nós”. Ou tro ame ri ca no, o to do-poderoso Se cre tá rio
de Esta do Henry Kis sin ger, em 1994, in ci tou os pa í -
ses in dus tri a li za dos a pres si o nar no sen ti do de que
os re cur sos na tu ra is não re no vá ve is do Pla ne ta fos -
sem co lo ca dos à sua dis po si ção.
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Será que de ve mos es que cer as pa la vras de Mar -
ga reth Tat cher, a Dama de Fer ro in gle sa, que, em 1983,
su ge riu aos pa í ses en di vi da dos – en tre eles o Bra sil –
que pa gas sem seus dé bi tos com par te de seus ter ri tó ri -
os? Como tam bém es que cer o que dis se o Pre si den te
Fran ço is Mi ter rand, em 1989, que nos so País de ve ria
ace i tar uma so be ra nia re la ti va so bre a Ama zô nia? 

Em 1992, duas ou tras in fe li zes ma ni fes ta ções o
mun do in te i ro ou viu. A pri me i ra, dita pelo Pre si den te rus -
so, Gor ba chev, que, alto e bom som, afir mou que o Bra sil 
de ve ria de le gar par te de seus di re i tos so bre a Ama zô nia
a or ga nis mos in ter na ci o na is com pe ten tes. A se gun da
fra se veio de Jonh Ma jor, pri me i ro-ministro in glês, que, li -
te ral men te, afir mou: “As so be ra ni as dos pa í ses ama zô ni -
cos so bre a re gião deve ser li mi ta da, in clu si ve en se jan do
a for ça mi li tar, se ne ces sá rio for”.

Mais re cen te men te, ou vi mos do atu al Pre si den -
te nor te-americano, Bill Cli ton, a afir ma ti va de que “os
pa í ses de sen vol vi dos pre ci sam cu i dar das flo res tas
do mun do e do ar que to dos res pi ram”.

Essas, Sr. Pre si den te e meus no bre Pa res, são
ape nas al gu mas den tre in con tá ve is ou tras ma ni fes ta -
ções gra vís si mas. Me re cem ma i or des ta que em vir tu -
de das pes so as que as dis se ram. De va gar, mas ine -
xo ra vel men te, tais pa la vras, aos pou cos, vão ma te ri -
a li zan do ações. Com a glo ba li za ção da eco no mia e o
novo con ce i to de so be ra nia re la ti va, uma ame a ça
gra ve pa i ra so bre a nos sa Ama zô nia

Hoje, não é mais se gre do ne nhum, os Esta dos
Uni dos têm uma base mi li tar na Re pú bli ca da Gu i a na,
ne go ci am uma ou tra com a Ve ne zu e la e mo bi li zam-se
para o com ba te à guer ri lha e ao nar co trá fi co na Co lôm -
bia. Exis te, por tan to, um dis cre to po si ci o na men to de
efe ti vos es tran ge i ros no en tor no da por ção se ten tri o nal
bra si le i ra. Não po de mos des de nhar es ses pe ri gos, nem 
tam pou co mer gu lhar a ca be ça na are ia como fa zem os
aves tru zes di an te das tem pes ta des. 

O Ca lha Nor te é, in du vi do sa men te, um no tá vel
ins tru men to para con tra por-se a es ses de sa fi os. Ele
vi vi fi ca, hu ma ni za e for ta le ce nos sas fron te i ras. Por
tudo isso, con fio na con ti nu i da de do pro gra ma, con fio
no es pí ri to de jus ti ça des ta Casa e con fio na união de
to dos os co le gas no sen ti do de que o pró xi mo Orça -
men to da União, in se ri do das emen das que so bre le -
vam as do ta ções do Ca lha Nor te, aten da às suas re a -
is ne ces si da des.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Ini ci al -
men te, pa ra be ni zo V. Exª por este pro nun ci a men to

que, sei, é mais um que re i te ra da men te V. Exª faz
nes ta Casa – as sim como nós to dos da Ban ca da
Ama zô ni ca –, aler tan do e mos tran do à Na ção o aban -
do no em que se en con tra essa imen sa Re gião Ama -
zô ni ca, que res pon de por qua se dois ter ços do País.
La men ta vel men te, a eli te po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu -
ral des te País tem olhos ape nas para o li to ral, para a
be le za do mar, es que cen do-se des se imen so con ti -
nen te que é a Ama zô nia. Ao lon go des sas dé ca das,
nós que lá vi ve mos, la bu ta mos e bri ga mos por mu -
dan ças nes sa si tu a ção ge o po lí ti ca do País, não te -
mos fe i to ou tra co i sa se não de nun ci ar e mos trar com
cla re za – como V. Exª faz hoje – a ne ces si da de que
tem a Na ção bra si le i ra de, efe ti va men te, ocu par a
Ama zô nia no sen ti do ver da de i ro. Hoje, não se fala
mais na co biça in ter na ci o nal, como V. Exª fri sou em de -
ter mi na do pon to do seu pro nun ci a men to. Na ver da de,
hoje, já se faz uma ope ra ção de in ter na ci o na li za ção da
Ama zô nia sob vá ri as ver ten tes: a ver ten te am bi en ta lis ta,
que co lo ca para a opi nião pú bli ca que nós que lá vi ve -
mos, 20 mi lhões de ha bi tan tes, não sa be mos dela cu i -
dar; a ver ten te in di ge nis ta, se gun do a qual os ín di os pre -
ci sam de vas tas áre as para vi ve rem, além de não se rem
da das a eles con di ções de me lho ria na ques tão da sa ú -
de e da edu ca ção. É pre ci so, re al men te – mes mo que
haja, às ve zes, uma de ses pe ran ça em fun ção de tan to
se fa lar e pou co se ver de re sul ta do –, que con ti nu e mos,
nes ta Casa, fa zen do a nos sa par te. Tam bém pa ra be ni zo
V. Exª por ci tar a im por tân cia do Pro gra ma Ca lha Nor te,
que, di ria, co me çou a res sus ci tar com este Orça men to,
em bo ra ain da seja uma pá li da con tri bu i ção a um pro gra -
ma de tan ta im por tân cia.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Agra -
de ço o apar te do no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
pois, além de ser mos co le gas nes ta Casa, per ten ce mos
ao mes mo Esta do, por tan to, à mes ma Re gião. S. Exª,
tão logo aqui che gou, tam bém le van tou essa ban de i ra
com a fi na li da de de sal var mos a nos sa Ama zô nia. 

Por tan to, mais uma vez, des ta tri bu na, ape lo
não ape nas aos Se na do res da Re gião Ama zô ni ca,
mas a to dos os 81 Se na do res da Re pú bli ca, por que a
Ama zô nia é bra si le i ra, ela não per ten ce ape nas à Re -
gião Nor te. Ela é o que de mais rico te mos, de mais
só li do, de mais abun dan te. Tra ta-se de uma re gião
ain da não ex plo ra da, onde se po de ria, com uma in -
fra-estrutura, sal var mi lha res de bra si le i ros que vi vem 
por este País afo ra sem em pre go, sem um lu gar ao
sol, bri gan do por um pe da ço de ter ra. Sa be mos que
na Ama zô nia há ter ra so bran do. Te mos ape nas 20
mi lhões de ha bi tan tes, o que é pou co em re la ção à
ex ten são de nos sas ter ras. 
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Sr. Pre si den te, ape sar de todo o res pe i to que te -
nho pela ex-Ministra Mar ga reth That cher, ca u sa -
ram-me gran de in dig na ção suas pa la vras so bre a
nos sa Ama zô nia, que ela de ve ria ser en tre gue para
que pa í ses com pe ten tes a ad mi nis tras sem. Ou seja,
nós não te mos com pe tên cia para ad mi nis trar a Ama -
zô nia, se gun do a ex-primeira-ministra in gle sa. E por
que a nos sa com pe tên cia é fa lha? Por que não há in -
ves ti men tos. Com pou cos in ves ti men tos que ti vés se -
mos o re tor no se ria mu i to rá pi do. Qu an tos pa í ses, in -
clu in do os sete do Pri me i ro Mun do, não am bi ci o nam
ter em seu ter ri tó rio uma Ama zô nia?. E nós, que re ce -
be mos de Deus aque la Re gião tão im por tan te, es ta -
mos a ne gli gen ciá-la. Re al men te, es ta mos cor ro bo -
ran do para que acon te ça o que os di ri gen tes dos ou -
tros pa í ses es tão a de se jar, sim ples men te por omis -
são. E não é que fal tem re cur sos ao Bra sil para in ves -
tir na que la re gião. Qu an tos cré di tos são vo ta dos nes -
ta Casa e no Con gres so Na ci o na? Pre ci sa ría mos de
ape nas 5% para in ves tir na Ama zô nia! 

Como dis se no iní cio do meu pro nun ci a men to, o 
Orçamento do ano pas sa do des ti nou do ta ção zero ao
Pro gra ma Ca lha Nor te. Ele só não se ex tin guiu por que
con se gui apro var R$3 mi lhões por in ter mé dio de uma
emen da da Ban ca da do Nor te. Este ano, apre sen ta ram
emen das os Se na do res Mo za ril do Ca val can ti, Gil ber to
Mes tri nho, Ro meu Tuma e esta Se na do ra que vos fala.
Fez-se, en tão, uma fu são, e hoje te mos uma emen da de
R$25 mi lhões para ser apro va da. 

Sr. Pre si den te, apro ve i to o mo men to para so li ci -
tar aos no bres Pa res que fa zem par te da Co mis são
de Orça men to que apro vem, na ín te gra, os R$25 mi -
lhões, a fim de dar mos con ti nu i da de ao Pro gra ma Ca -
lha Nor te, que é tão im por tan te. Aque las fron te i ras
não po dem con ti nu ar aban do na das in de fi ni da men te,
sem fis ca li za ção.

Como dis se o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que rem dar tan ta ter ra para os ín di os! Não sou con tra. 
Mes mo por que foi exa ta men te na ad mi nis tra ção de
Otto mar de Sou za Pin to, nos idos de 1979/83, que vá -
ri as áre as fo ram de mar ca das sem a ne ces si da de de
toda essa ex ten são de ter ra. Inclu si ve os go ver na do -
res da vam sem pre a opor tu ni da de de os ín di os tra ba -
lha rem. Po rém, o que não é lí ci to é fa zer o que fi ze -
ram com os ia no mâ mis: de ram-lhes uma área tão ex -
ten sa, para sa tis fa zer os es tran ge i ros, e lá de i xam os
po bres ín di os à mer cê da fome e da mi sé ria to tal.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V. Exª
me per mi te um ou tro apar te?

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Pois
não, após con clu ir o meu pen sa men to, con ce de rei o
apar te a V. Exª, com mu i to pra zer.

Sr. Pre si den te, se não exis tis se, na área dos su -
ru cu cus, um pe lo tão de fron te i ra do Exér ci to, te nho
cer te za de que não mais exis ti ria aque la co mu ni da de
in dí ge na, já que eles não te ri am con di ções de so bre vi -
vên cia sem o apo io da que le pe lo tão. Re fi ro-me não só
à ali men ta ção, mas à sa ú de da que la co mu ni da de. Os
mé di cos pres tam ali seus ser vi ços, como tam bém as
es po sas dos ofi ci a is, ain da tão jo vens, que acom pa -
nham as ín di as ges tan tes para que, no mo men to de da -
rem à luz, não de i xem seus fi lhos na flo res ta. Te nho co -
nhe ci men to dis so pois já fui mu i tas e mu i tas ve zes
àque la re gião. Mu i tas ve zes são en con tra das cri an ças
já mor tas em ra zão do ata que de for mi gas e in se tos. 

O SR. PRESIDENTE (Agne lo Alves) – Avi so à
no bre ora do ra que o seu tem po está fin do.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Obri -
ga da, Sr. Pre si den te.

So li ci to al guns mi nu tos mais para ou vir um novo 
apar te do Se na dor Mo za ril do e para con clu ir o meu
dis cur so. 

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
do ra Mar lu ce Pin to, ape nas para com ple men tar o que 
V. Exª di zia e de i xar cla ra a ques tão de mu i ta ter ra
para pou co ín dio. Na ver da de, não é bem um pen sa -
men to ge ral, nem eu pen so exa ta men te as sim. O que
acho é que não fo ram os ín di os que re i vin di ca ram es -
sas ex ten sões de ter ra; fo ram or ga ni za ções
não-governamentais, fa lan do, sem pro cu ra ção, em
nome dos ín di os, que re i vin di ca ram e con se gui ram
es sas ex ten sões in de vi das para, num fu tu ro pró xi mo,
re i vin di car não a pro te ção aos ín di os, mas a ex plo ra -
ção mi ne ral dos re cur sos que lá exis tem e im pe dir a
bi o pi ra ta ria, que já está ocor ren do. Ve mos, por exem -
plo, que, na Ra po sa Ser ra do Sol, mais de 60% dos
ín di os que lá vi vem não que rem a de mar ca ção con tí -
nua. Entre tan to, Orga ni za ções Não-Governamentais, 
ma no bran do al gu mas li de ran ças in dí ge nas, que são
mi no ri tá ri as, re i vin di cam uma ex ten são enor me, con -
tra ri an do, in clu si ve, o pen sa men to da ma i o ria dos ín -
di os. É pre ci so de i xar cla ro para a Na ção bra si le i ra
que, quan do pro tes ta mos con tra a for ma da de mar ca -
ção, nós o fa ze mos não por que se ja mos con tra a con -
ces são de ter ra para os ín di os, mas por que, na ver da -
de, por trás dis so está o in te res se in ter na ci o nal de or -
ga ni za ções que que rem ex plo rar as ri que zas que lá
exis tem e não pro te ger os ín di os.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Mais
uma vez, agra de ço a V. Exª pelo apar te, que foi mu i to
opor tu no. Mas que ro fa zer um es cla re ci men to à Na -
ção: quan do eu dis se que há mu i ta ter ra para pou co
ín dio, usei de uma for ça de ex pres são, por que são 20
mi lhões de hec ta res de ter ra! O que foi re ser va do
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para os ia no mâ mis é bem ma i or do que a área de mu -
i tos pa í ses ou de mu i tos Esta dos do nos so País.

Eu as sim falo – e V. Exª sabe dis so – por que
man te mos con ta to não ape nas com os Tu xa u as, mas
com os ín di os de cada re gião, com cada co mu ni da de
in dí ge na do nos so Esta do. São eles que nos per gun -
tam: “De que adi an ta tan ta ter ra se não te mos nem a
se men te para plan tar, se não te mos se quer con di -
ções de so bre vi vên cia?”.

Então, é isso que que ro que a Na ção, aque les
que es tão me ou vin do, en ten dam. Os ín di os pre ci sam 
re al men te de mu i to mais ter ra do que os que não são
ín di os para vi ve rem, até por ca u sa dos seus cos tu -
mes, das suas cul tu ras. Eles são nô ma des, em bo ra,
na nos sa re gião e em todo o Bra sil, os ver da de i ros sil -
ví co las se jam os ia no mâ mis. Até mes mo os ha bi tan -
tes da que la re gião, Ra po sa Ser ra do Sol – e V. Exª
sabe tão bem quan to eu –, são ci vi li za dos; é a ma i or
co mu ni da de in dí ge na da que la re gião. O Vi ce-Prefeito 
é um ín dio; o di re tor da es co la de 2º grau, que é uma
es co la pú bli ca, é ín dio; os pro fes so res, em sua gran -
de ma i o ria, são ín di os, como tam bém o são os aten -
den tes de en fer ma gem e os mo to ris tas. Enfim, são
pes so as que vi vem pra ti ca men te como vi ve mos. Eles 
pre ci sam de igual da de de con di ções, es pe ci al men te
no tra ba lho, para que pos sam re al men te con tri bu ir
para o de sen vol vi men to não só da que le Esta do como 
de toda a Na ção bra si le i ra.

Como meu tem po já se es go tou, Sr. Pre si den te,
da rei por en cer ra do o meu dis cur so. E digo a V. Exªs
que ja ma is fi ca rei omis sa tan to na de fe sa do Pro gra -
ma Ca lha Nor te quan to na de fe sa dos nos sos ín di os.
Digo, com con vic ção, sem te mer que qual quer ín dio
pos sa di zer o con trá rio, que, des de os idos de 1979,
quan do lá che ga mos, nun ca nos vol ta mos tan to para
uma co mu ni da de como para as co mu ni da des in dí ge -
nas do Esta do de Ro ra i ma.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te e meus no bres
Co le gas.

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, o Sr. Fran ce li no Pe re i ra, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Agne lo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Agne lo Alves) – A Mesa
agra de ce a V. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, inú me ras ve zes
ocu pei a tri bu na des ta Casa para re i vin di car mais aten -
ção do Go ver no Fe de ral para com o Esta do do To can -

tins, re i vin di ca ção das mais jus tas, uma vez que o Esta -
do, como o mais novo da Fe de ra ção, não re ce beu o ne -
ces sá rio apo io da União para im ple men tar a sua in -
fra-estrutura bá si ca, úni ca for ma de vi a bi li zar o seu de -
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

Ou tras tan tas ve zes, po rém, uti li zei-me des te
es pa ço para dar co nhe ci men to à Na ção bra si le i ra de
im por tan tes ini ci a ti vas to ma das pelo Go ver no do meu 
Esta do, que vem sen do con du zi do de for ma com pe -
ten te pelo Go ver na dor Si que i ra Cam pos. Lu tan do
con tra to das as di fi cul da des, con tra to dos os obs tá cu -
los, tais como a es cas sez de re cur sos e o iso la men to,
o Go ver no do Esta do do To can tins tem dado bons
exem plos de ad mi nis tra ção com pe ten te e res pon sá -
vel ao res tan te des te País.

Po de-se di zer que o Esta do hoje trans for mou-se 
num enor me can te i ro de obras. No rio To can tins, o seu
prin ci pal ma nan ci al, uma das mais im por tan tes ba ci as
hi dro grá fi cas do País, no Mu ni cí pio de La je a do, es tão
adi an ta das as obras da Usi na Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do 
Ma ga lhães, com po ten ci al ini ci al de 850 me ga watts, su -
fi ci en te para su prir as ne ces si da des do Esta do e ex por -
tar o ex ce den te. A obra está sen do to ca da por um con -
sór cio de em pre sas pri va das e cons ti tui-se na pri me i ra
ex pe riên cia do gê ne ro no País.

No mês pas sa do, os tri lhos da Fer ro via Nor -
te-Sul che ga ram ao solo to can ti nen se. De po is de
pra ti ca men te con clu í do o tre cho da fer ro via que liga
as ci da des ma ra nhen ses de Impe ra triz e Estre i to, na 
di vi sa com o Esta do de To can tins, a Va lec avan ça
com as obras no Mu ni cí pio de Agui ar nó po lis, em di -
re ção ao Esta do de Go iás. A obra, que se en con tra
con tem pla da no Pla no Plu ri a nu al do Go ver no Fe de -
ral para o pe río do 2000/2003, per mi ti rá a in te gra ção
na ci o nal e en se ja rá o ba ra te a men to no cus to do fre -
te da pro du ção agrí co la do cer ra do se ten tri o nal bra -
si le i ro. Com isso, os pro du tos da re gião al can ça rão o 
Por to de Ita qui, no Ma ra nhão, em con di ções com pe -
ti ti vas, com vis tas ao mer ca do in ter na ci o nal.

O pro je to da Fer ro via Nor te-Sul in te gra um pro -
je to ain da ma i or, que é o Cor re dor Mul ti mo dal de
Trans por tes Cen tro-Nor te. Pro põe-se a uti li za ção
dos mo da is fer ro viá rio, hi dro viá rio, por meio da Hi dro -
via Ara gua ia-To can tins, e o ro do viá rio, cuja base é a
ro do via BR-153, mais co nhe ci da como Be lém-Bra sí -
lia.

Ve jam, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que a implan ta ção des se Cor re dor Mul ti mo dal não se
res trin ge a uma as pi ra ção me ra men te re gi o nal, mas se
trans for ma, efe ti va men te, numa ne ces si da de na ci o nal,
na ne ces si da de de trans for mar a ma triz de trans por te
uti li za da hoje no País, que ba si ca men te pri vi le gi ou o
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trans por te ro do viá rio, pe na li zan do, so bre mo do, os
Esta dos in te ri o ra nos, como o Esta do do To can tins, que
ti nha e tem o seu cus to de pro du ção ele va do, já que os
in su mos ori gi ná ri os de ou tros Esta dos che gam ao ter ri -
tó rio to can ti nen se pelo sis te ma ro do viá rio.

E os nos sos pro du tos? O que fa zer para que os
pro du tos to can ti nen ses, como a soja, por exem plo,
al can cem os gran des mer ca dos con su mi do res, os
por tos por onde se vis lum bra a pos si bi li da de da ex -
por ta ção para ou tros pa í ses? Ain da hoje tam bém são
pe na li za dos os Esta dos do To can tins, par te do Ma ra -
nhão, Mato Gros so e Mato Gros so do Sul, en fim, essa 
re gião Cen tro-Norte do País, que ain da não tem uma
for ma de trans por te a lon ga dis tân cia de car ga pe sa -
da a um cus to mais ba i xo.

Des sa for ma, o Cor re dor Mul ti mo dal, com a im -
plan ta ção das hi dro vi as Ara gua ia e To can tins e da
fer ro via Nor te-Sul, é fun da men tal para a in te gra ção
des te País e para o de sen vol vi men to des ta im por tan -
te re gião.

Além des ses pro je tos, o PPA 2000/2003 con -
tem pla ain da a cons tru ção do Ae ro por to Inter na ci o nal
de Pal mas, cuja pe dra fun da men tal já foi lan ça da pelo
Go ver no do Esta do. Os pro je tos ora men ci o na dos, que
se en con tram em ple na exe cu ção, ca rac te ri zam-se
pela for ma ino va do ra de fi nan ci a men to. Bus cou-se a
par ti ci pa ção da ini ci a ti va pri va da por in ter mé dio de par -
ce ri as e de or ga nis mos in ter na ci o na is de fi nan ci a men -
to. Assim, con ju gan do es for ços dos Go ver nos Fe de ral e 
Esta du al e mais a im por tan te atu a ção do ca pi tal pri va -
do, pre ten de-se con clu ir as obras aqui elen ca das, já
que são de fun da men tal im por tân cia para se ga ran tir o
de sen vol vi men to eco nô mi co do To can tins e o con se -
qüen te bem-estar do seu povo.

Di ga-se ain da para adu zir essa as ser ti va, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que essa é a for ma que o 
To can tins está en con tran do para mi ti gar as for tes ma ze -
las que afli gem a so ci e da de to can ti nen se. No To can tins,
o pro ble ma do de sem pre go, que ain da é o gran de fan -
tas ma que as som bra a ma i o ria dos la res bra si le i ros, é
ate nu a do com o vo lu me de obras que es tão sen do ali
con du zi das. Não só o de sem pre go está sen do ame ni za -
do, como tam bém está ha ven do a me lho ria da qua li da de 
de vida das pes so as. Com seus re cur sos, com seu tra -
ba lho, com seu es for ço, as pes so as es tão ob ten do um
ga nho e le van do para den tro de casa, para o seio da sua
fa mí lia, uma me lhor con di ção de vida.

No mo men to em que es ta mos en vol vi dos na
dis cus são de te mas ári dos, como a cri se eco nô mi ca
que as so la o País, pro cu ro hoje, com mu i to en tu si as -
mo, com o en tu si as mo de quem acre di ta no fu tu ro
des ta Na ção, des ta car al gu mas ações po si ti vas im -

ple men ta das no meu Esta do: Com ape nas 11 anos
de cri a ção, fez-se mu i to no To can tins. A ou tro ra es -
que ci da re gião nor te de Go iás hoje vive dias de pro -
gres so. O que pa re cia ape nas um so nho até há bem
pou co tem po ago ra é uma re a li da de que en che nos -
sos olhos de or gu lho.

Ci da des nas ce ram do nada, como Pal mas, a
nos sa Ca pi tal, or gu lho do povo to can ti nen se, que em
ape nas dez anos de exis tên cia já tem uma po pu la ção
su pe ri or a 130 mil ha bi tan tes e ofe re ce a eles um dos
me lho res ín di ces de qua li da de de vida do País. Ou -
tras ci da des mais an ti gas con so li dam-se como ver da -
de i ros pó los de de sen vol vi men to, atra in do in dús tri as
e es ta be le ci men tos co mer ci a is e de ser vi ços. Duas
de las me re cem des ta que, Ara gua í na e Gu ru pi, que a
pro pó si to co me mo ram ani ver sá rio no pró xi mo do min -
go, dia 14. Essas ci da des, como ou tras ad vin das da
im plan tação da ro do via BR-153 – a Be lém-Brasília, re -
gião até en tão inós pi ta, pra ti ca men te de sa bi ta da, com
di fi cul da des de co mu ni ca ção, com im pos si bi li da de de
lo co mo ção dos mo ra do res –, vi ram um ras go de pros -
pe ri da de pe los idos de 60. E, ao lon go do seu cur so, no
ter ri tó rio to can ti nen se, vá ri as ci da des fo ram se for man -
do, en tre elas Ara gua í na e Gu ru pi, que se des ta ca ram
pela pu jan ça do seu co mér cio, pela im por tân cia de
cada um des ses pó los no con tex to re gi o nal.

O Mu ni cí pio de Gu ru pi, si tu a do na re gião su des -
te do Esta do, às mar gens da ro do via Be lém-Brasília,
está com ple tan do 41 anos de exis tên cia. Co nhe ci da
como a “ca pi tal da ami za de” – re fe rên cia à hos pi ta li -
da de e à cor di a li da de dos seus ha bi tan tes –, a ci da de
in clui-se en tre as mais im por tan tes do Esta do. A for ça 
da sua eco no mia, cen tra da ba si ca men te nas ati vi da -
des de agri cul tu ra e pe cuá ria, é res pon sá vel pelo de -
sen vol vi men to da re gião. Ou tra ati vi da de im por tan te
é o co mér cio e a pres ta ção de ser vi ços. No se tor in -
dus tri al, são 212 es ta be le ci men tos em ple no fun ci o -
na men to, com des ta que nas áre as fri go rí fi ca, ali men -
tí cia, me ta lúr gi ca, cons tru ção ci vil, be bi das e be ne fi ci -
a do ras de ar roz. O Mu ni cí pio, com 65 mil ha bi tan tes,
de tém a ma i or ar re ca da ção de ICMS do Esta do. O
nome Gu ru pi sig ni fi ca “di a man te puro” na lín gua xe -
ren te, tri bo que ha bi ta va a re gião an tes da che ga da
de des bra va do res atra í dos pela des co ber ta de cris tal
e pela pos si bi li da de de for ma rem fa zen das para a cri -
a ção de gado e pro du ção agrí co la.

A ci da de é con si de ra da o por tão sul de en tra da
do To can tins, fa zen do a li ga ção com o es ta do de Go -
iás e de ma is es ta dos das re giões cen tro-sul do Bra sil. 
Pos sui uma fa cul da de mu ni ci pal e ou tra es ta du al,
que ofe re cem ra zoá vel va ri e da de de cur sos. No cam -
po cul tu ral, des ta cam-se fes tas po pu la res como a do
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pa dro e i ro do mu ni cí pio, San to Anto nio, além do Car -
na val, apon ta do como um dos me lho res do es ta do. A
in fra-estrutura tu rís ti ca ofe re ce bons ho téis, res ta u -
ran tes, ca sas no tur nas, la go as e pra i as flu vi a is. 

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – TO) – Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª, ao fa lar que To can tins 
é o Esta do mais novo da Fe de ra ção, es ti mu lou-me, já 
de iní cio, a lhe pe dir um apar te, até para lem brar que,
jun to com o seu Esta do, tam bém fo ram cri a dos os
Esta dos de Ro ra i ma e Ama pá. Esses dois úl ti mos fo -
ram cri a dos por um me ca nis mo di fe ren te: fo ram
trans for ma dos de Ter ri tó ri os Fe de ra is em Esta dos.
Mas efe ti va men te pas sa mos a exis tir como Uni da de
da Fe de ra ção na mes ma épo ca que To can tins, que é
um Esta do da Re gião Nor te um pou co mais pri vi le gi a -
do em ter mos de lo ca li za ção ge o grá fi ca, por que está
mais pró xi mo da Re gião Cen tro-Oeste e da pró pria
Re gião Su des te, mas que, como os ou tros Esta dos
do Nor te, tam bém tem sido ví ti ma do des ca so das au -
to ri da des fe de ra is. Por mais que al gum apo io te nha
sido dado, no dia em que efe ti va men te hou ver um
me lhor pla ne ja men to es tra té gi co para este País,
acre di to que se fará a in ver são da for ma de in ves ti -
men tos, que hoje pri vi le gia com mais re cur sos sem -
pre os Esta dos mais po pu lo sos. O ra ci o cí nio é o de
que, como se tra ta de uma po pu la ção ma i or, são ne -
ces sá ri os mais re cur sos. Isso, na ver da de, tra ba lha
con tra es ses Esta dos, já po pu lo sos e de sen vol vi dos,
como São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro, por que, na me di da
em que mais re cur sos lhes são en vi a dos, a mi gra ção
da po pu la ção dos Esta dos mais po bres do Nor te e do
Nor des te para es ses gran des Esta dos con ti nua mais
in ten sa, agra van do a ques tão so ci al. Por tan to, nós,
dos Esta dos do Nor te, te mos de fi car aqui per ma nen -
te men te cla man do. Por co in ci dên cia, hoje, nes ta ses -
são, es tão pre sen tes ape nas Sena do res da Re gião
Nor te, exa ta men te por que so mos os que mais pre ci -
sam de re cla mar. So li da ri zo-me com V. Exª no dis cur -
so que faz. Essa in jus ti ça se pas sa até por um des cu i -
do nos so, por exem plo, na ques tão do or ça men to.
Nas emen das re gi o na is, foi ado ta do o cri té rio de que,
para cada re gião, há cin co emen das. Ora, na nos sa
Re gião, há sete Esta dos, e, en tão, há cin co emen das
para sete Esta dos. Já para a Re gião Sul, que tem três
Esta dos, há cin co emen das, ou seja, há mais emen -
das do que Esta dos. Para a Re gião Su deste, que tem
qua tro Esta dos, há cin co emen das – por tan to, há tam -
bém mais emen das do que Esta dos –, fora as emen das

in di vi du a is, por que as Ban ca das são mu i to ma i o res do
que as da Re gião Nor te. Des sa for ma, esse de se qui lí brio
não vai pa rar. Apro ve i to jus ta men te o pro nun ci a men to de
V. Exª para de fen der aqui a cri a ção de no vas Uni da des da 
Fe de ra ção na imen sa re gião ama zô ni ca, em Esta dos
como o Ama zo nas, o Pará e o Mato Gros so, que, so zi -
nhos, re pre sen tam qua se a me ta de da área do País. Só o
Ama zo nas é ma i or que os sete Esta dos do Sul e Su des te. 
O Esta do de To can tins, como V. Exª dis se, que pra ti ca -
men te pas sou de uma uto pia para a re a li da de em ape nas
dez anos, é o ma i or exem plo de que é fun da men tal a Na -
ção in ves tir nes sas re giões. Mu i to obri ga do pelo apar te.
Pa ra béns pelo pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agra de ço, no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, a con -
tri bu i ção que V. Exª traz ao pro nun ci a men to que faço
hoje da tri bu na des ta Casa. Cer ta men te, as so cio-me à
ma ni fes ta ção que V. Exª faz, ex pres san do o sen ti men to
do povo nor ten se. Ao lon go da His tó ria do Bra sil, as sis ti -
mos ao car re ar de ex pres si vos re cur sos sem pre para as
Re giões Sul e Su des te, efe ti va men te as re giões pri vi le gi -
a das, com mais re cur sos e in ves ti men tos des te País.

O que nos pre o cu pa é que não te mos como obri -
gar o se tor pri va do a in ves tir nas re giões de fron te i ra,
nas re giões semi-inós pi tas e com mais di fi cul da des. Tal
se tor, até pelo prin cí pio da sua pró pria cons ti tu i ção,
bus ca o re sul ta do ime di a to do ca pi tal que em pre ga.
Ago ra, é di fí cil en ten der, Se na dor, como o po der pú bli -
co, que, aí sim, te ria a obri ga ção de aten der, fren te às
de si gual da des re gi o na is, às re giões mais pe na li za das,
me nos as sis ti das e mais so fri das, não o faz.

Não per ce be mos essa sen si bi li da de por par te
do po der cen tral, por par te do Po der Pú bli co. Os re -
cur sos dos agen tes fi nan ce i ros fe de ra is – BNDES, do 
pró prio Ban co do Bra sil, FAT e FGTS –, re cur sos em -
pre ga dos pelo po der cen tral, de ve ri am es tar di re ci o -
na dos para as re giões mais ca ren tes, para as re giões
mais ne ces si ta das. No en tan to, acon te ce o in ver so:
os re cur sos con ti nu am sen do car re a dos para as re -
giões mais ri cas, a fim de que elas fi quem cada vez
mais ri cas e as po bres con ti nu em po bres.

O Esta do que V. Exª bri lhan te men te re pre sen ta
nes ta Casa foi cri a do na mes ma opor tu ni da de da cri a ção 
do Esta do de To can tins. Isso não tira a con di ção de To -
can tins ser o Esta do mais novo da Fe de ra ção Os mais
no vos Esta dos da Fe de ra ção es tão de mons tran do, de
for ma mu i to cla ra, que as re giões para as qua is os in ves -
ti men tos fo ram ma ci ça men te di re ci o na dos, ao lon go da
his tó ria des te País, es tão sa tu ra das.

A pró pria ONU já re co nhe ce que a úl ti ma fron te i -
ra agrí co la, a úl ti ma re ser va agrí co la, a úl ti ma re gião
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em con di ções de pro ver a Hu ma ni da de de um ele -
men to es sen ci al à vida, o ali men to, é a nos sa. Quem
sabe, a par tir do ins tan te em que au to ri da des de ou -
tros pa í ses co me çam a des per tar ou acen tu ar o seu
in te res se pela nos sa Re gião, as au to ri da des do nos -
so País tam bém se sen si bi li zem, pas san do a cu i dar
do que é nos so, do pa tri mô nio do povo bra si le i ro. Per -
ce be rão, as sim, que têm to das as con di ções de dar
uma con tri bu i ção efe ti va para o res ta be le ci men to do
pro ces so de de sen vol vi men to des te País.

A Re gião Nor te é a ma i or ri que za que o País tem
hoje. Quem sabe pos sa mos, nes se es for ço con jun to,
sen si bi li zar as au to ri da des bra si le i ras e des per tar o seu
ma i or in te res se, para que pos sa mos ocu par esse imen -
so va zio que está na re gião cen tro-norte de for ma har -
mô ni ca e sus ten tá vel, per mi tin do uma ver da de i ra in te -
gra ção na ci o nal. E que essa re gião pos sa con tri bu ir, no
con tex to ge ral, para o cres ci men to do Bra sil.

Agra de ço mu i to a V. Exª pela con tri bu i ção que
dá ao meu pro nun ci a men to nes ta ma nhã.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço com pra zer o no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Caro Se na -
dor Le o mar Qu in ta ni lha, V. Exª re tra ta, com mu i ta pro -
pri e da de, o es for ço e o avan ço do Esta do de To can -
tins nes ses dez anos de sua im plan ta ção. Não po de -
ria de i xar de, em pri me i ro lu gar, so mar as mi nhas pa -
la vras às de V. Exª, para re al men te re co nhe cer que a
com pe tên cia e a gar ra do Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos, uma pes soa que na ver da de ide a li zou esse Esta -
do e teve par ti ci pa ção mu i to for te na sua im plan ta ção
e ges tão. Des se modo, foi pos sí vel trans for mar-se
uma uni da de re cém-criada num pólo de de sen vol vi -
men to e, sem dú vi da, num dos Esta dos mais bem es -
tru tu ra dos eco no mi ca men te da Re gião Nor te do País. 
O Esta do do To can tins é um mo de lo de li vre ini ci a ti va. 
Foi um dos Esta dos que pri me i ro pri va ti zou a rede
ener gé ti ca e tem bus ca do me ca nis mos mo der nos e
no vos de ges tão pú bli ca. Vi si tei o Esta do do To can -
tins com o Go ver na dor Si que i ra Cam pos e vi a gran de 
obra lá cons tru í da, in clu si ve na Ci da de de Pal mas,
quan do o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos era
Pre fe i to da Ca pi tal. Sem dú vi da ne nhu ma, To can tins
é um mo de lo e um es pe lho para os de ma is Esta dos
do Nor te do País. É cla ro que há mu i to ain da por fa -
zer. Foi bem lem bra do aqui por V. Exª, pelo Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti e por to dos que têm tra ta do a
ques tão do de sen vol vi men to re gi o nal, que, efe ti va -
men te, te mos de bus car me ca nis mos para, pri me i ro,
co nhe cer a Ama zô nia, tor ná-la, na prá ti ca, aque la ri -

que za que se tem nos li vros e nas pro je ções eco nô -
mi cas do mun do. E V. Exª aca bou de re la tar a ques tão 
ama zô ni ca. Na ver da de, po rém, en tre a pro je ção e a
pers pec ti va de cres ci men to e de ri que za e a re a li da de 
da po bre za do ho mem na Ama zô nia há uma di fe ren -
ça mu i to gran de. Eu, in clu si ve, tive o pri vi lé gio de ser
in di ca do Re la tor na Co mis são de Orça men to das áre -
as da de fe sa e da Jus ti ça. Sem dú vi da al gu ma, den tro 
da área da de fe sa, por meio do Ca lha Nor te, do Si -
vam, do Si pam e de to dos es ses me ca nis mos, va mos 
bus car fór mu las para am pli fi car esse tra ba lho de co -
nhe ci men to, aná li se e fis ca li za ção da nos sa re gião.
Fiz esse apar te para re gis trar o re co nhe ci men to de
to dos nós ao gran de tra ba lho fe i to hoje no Esta do de
To can tins. Não ape nas somo a mi nha voz à de V. Exª,
mas que ro que seja por ta dor das pa la vras do Se na -
do, de in cen ti vo e re co nhe ci men to ao Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos pelo gran de tra ba lho que S. Exª faz
na que la re gião, ser vin do de es pe lho para os de ma is
Esta dos da Re gião Nor te do Bra sil.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agra de ço a V. Exª pela con tri bu i ção. V. Exª trou xe in -
for ma ções apro pri a das so bre a ne ces si da de de se
mar car uma pre sen ça mais con tun den te, mais viva,
nos Esta dos da Re gião Nor te no con tex to na ci o nal.

No bre Se na dor Ro me ro Jucá, na era da ci ber né ti -
ca, na era em que o per fil do em pre go está mu dan do, na
era da glo ba li za ção, na era em que a in for má ti ca está en -
cur tan do ca mi nhos e co nhe ci men tos, ain da no meu
Esta do, se gu ra men te ain da no Esta do que V. Exª re pre -
sen ta e, por cer to, na ma i o ria dos Esta dos da Re gião
Nor te, ain da te mos ir mãos nos sos, ho mens, vi ven do
qua se que no tem po da ida de da pe dra.

Como exem plo, ci ta ria ape nas um re cur so co -
me zi nho, tri vi al, co mum, já uti li za do há dé ca das e dé -
ca das pelo ci da dão ur ba no: a ener gia elé tri ca. De tão
co mum, só ava li a mos sua im por tân cia quan do fal ta;
só ava li a mos a im por tân cia da ener gia elé tri ca à no i -
te, quan do a luz se apa ga e fi ca mos nas tre vas, no es -
cu ro; só ava li a mos a im por tân cia da ener gia elé tri ca
quan do fal ta ener gia, des li gan do a ge la de i ra, por que
há o ris co de não se to mar água ge la da e de per der os 
ali men tos ali guar da dos; quan do apa ga a luz, e você
e sua fa mí lia não po dem ver te le vi são, ou vir rá dio, ou
li gar o ar-condicionado, aí é que se nota que fal tou
ener gia elé tri ca, aí que se nota que a ener gia elé tri ca
é im por tan te. É um re cur so tão co me zi nho, tão tri vi al,
tão usa do no dia-a-dia do ci da dão ur ba no que só se
sen te fal ta na fal ta.

No bres Se na do res Ro me ro Jucá e Mo za ril do
Ca val can ti, mi nha Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin -
to, quan tos ir mãos nos sos, no in te ri or, nos gro tões
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dos nos sos Esta dos ain da não têm o pri vi lé gio da
ener gia elé tri ca para cla re ar sua casa à no i te quan do
pre ci sam, ou por ne ces si da de fi si o ló gi ca, ou por ou tra 
ne ces si da de qual quer, le van tar-se à no i te, ain da ator -
do a dos pelo sono, e di ri gir-se a al gum dos cô mo dos
da casa. Cer ta men te vão dar um tro pe ção, ma chu car
o pé, vão dar uma to pa da numa pa re de, por que, no
es cu ro, como vão adi vi nhar a sa í da? A ener gia não é
im por tan te só para ofe re cer ao ho mem do cam po o
con for to da cla ri da de para ele se mo vi men tar à no i te;
não é im por tan te só para ofe re cer ao ci da dão do cam -
po, que cons trói com a sua dig ni da de, com o seu es -
for ço, com o seu suor a gran de za des te País, os re -
cur sos que esse in su mo tão tri vi al, tão co mum no
meio ur ba no e que não al can ça a gran de ma i o ria dos
mo ra do res do cam po, a sua ge la de i ra, o seu rá dio,
sua te le vi são, o ven ti la dor ou o ar-condicionado no
dia em que es ti ver fa zen do ca lor. Mais im por tan te do
que isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
pos si bi li tar ao ho mem do cam po mo der ni zar a ati vi -
da de a que se de di ca,: quer na área da agri cul tu ra,
quer na ati vi da de pes que i ra, quer na pe cuá ria, en fim,
per mi tir que ele uti li ze no tra ba lho esse re cur so tão
co me zi nho que exis te há dé ca das, que o ho mem da
ci da de já usa há tan to tem po, e do qual que mu i to ir -
mãos nos sos que vi vem no meio ru ral , no To can tins
in clu si ve, es tão pri va dos.

Fa lei de di ver sas obras, prin ci pal men te das
mais im por tan tes, como o cor re dor mul ti mo dal, as hi -
dro vi as, a fer ro via, mas não fa lei do ex tra or di ná rio
pro gra ma ro do viá rio de sen vol vi do pelo To can tins nos
úl ti mos dez anos. Qu a se todo esse pro gra ma foi exe -
cu ta do sob o co man do do gran de Go ver na dor Si que i -
ra Cam pos. Em 278 mil qui lô me tros qua dra dos, fo -
ram cons tru í dos qua se 5 mil qui lô me tros de es tra das
pa vi men ta das, in te gran do di ver sas re giões im por tan tes
do Esta do e in te gran do o To can tins ao con tex to na ci o nal. 
Esse ex tra or di ná rio pro gra ma que es ta mos ini ci an do
para le var ener gia elé tri ca ao ho mem do cam po fará 30
mil qui lô me tros de rede e aten de rá a mais de 12 mil pro -
pri e da des ru ra is. O es for ço que está sen do desen vol vi -
do no To can tins é mu i to gran de.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – (Fa -
zen do soar a cam pa i nha.)

O SR. LEOMAR QUINTANILHA – Srª Pre si den -
te, pe ço-lhe um mi nu to de to le rân cia, para fa zer só
mais um co men tá rio.

Peço a V. Exª que re gis tre nos Ana is as in for ma -
ções que eu da ria ago ra se o tem po me per mi tis se fa -
zê-lo. Gos ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções ain da a
res pe i to de Gu ru pi, ci da de im por tan te do nos so Esta do.

Vou fa lar ra pi da men te so bre Ara gua í na, o mais
im por tan te pólo de de sen vol vi men to do nos so Esta -
do, lo ca li za da na re gião nor te, mais co nhe ci da como
a “ca pi tal do boi gor do” em ra zão da pe cu li a ri da de da
ati vi da de eco nô mi ca ali de sen vol vi da, pela exu be rân -
cia do seu solo e pela fer ti li da de de suas ter ras, par ci -
al men te trans for ma das em pas ta gens. Hoje uma par -
te con si de rá vel do Nor des te é abas te ci da pelo boi re -
cri a do e en gor da do no To can tins e, par ti cu lar men te, na
re gião de Ara gua í na. O co mér cio va ri a do e a in dús tria
em fran co de sen vol vi men to com ple tam o se tor pro du ti -
vo do Mu ni cí pio. A lo ca li za ção es tra té gi ca de Ara gua í na 
às mar gens da ro do via Be lém-Brasília e pró xi ma da di -
vi sa com o Nor des te, trans for mou a ci da de no prin ci pal
pólo de abas te ci men to da re gião. Os 111 mil ha bi tan tes
do Mu ni cí pio dis põem de boa in fra-estrutura que con ta
com rede hos pi ta lar, edu ca ci o nal e ban cá ria. O la zer é
ga ran ti do por ho téis, res ta u ran tes, ca sas no tur nas e
bal neá ri os. O nome Ara gua í na é uma re fe rên cia ao rio
Ara gua ia, cu jos aflu en tes Ando ri nha e Lon tra com pre -
en di am a re gião em que mais tar de o mu ni cí pio se ria
es ta be le ci do. Os pri me i ros ha bi tan tes da re gião fo ram
os ín di os ca ra jás que até hoje po dem ser en con tra dos
em re ser vas pro te gi das pela Fu nai.

Por vol ta de 1876 ini ci ou-se o des bra va men to da
re gião, co man da do por fa mí li as ori un das do Pi a uí. Os
pri me i ros po vo a do res de di ca ram-se ao cul ti vo de ce re a is 
para sub sis tên cia e de café para fins co mer ci a is. Pos te ri -
or men te, em ra zão da di fi cul da de de es co a men to da pro -
du ção, a cul tu ra de café foi aban do na da e aos pou cos
subs ti tu í da pela cri a ção ex ten si va de gado. Com o tem -
po, so bre tu do após a cons tru ção da BR-153, Ara gua í na
se tor nou um im por tan te pólo re gi o nal de de sen vol vi -
men to. O mu ni cí pio é hoje re fe rên cia para o abas te ci -
men to das re giões nor te do To can tins e sul do Pará e
Ma ra nhão. Ou tras ati vi da des eco nô mi cas, além da agro -
pe cuá ria, re gis tram pro gres so, es pe ci al men te nas áre as
de co mér cio, in dús tria, ser vi ços e tu ris mo.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, além de
Ara gua í na e Gu ru pi, tam bém co me mo ram ani ver sá -
rio de eman ci pa ção po lí ti ca no pró xi mo dia 14 os mu -
ni cí pi os de Almas, Ara gua çu, Ara po e ma, Bre ji nho de
Na za ré, Du e ré, Na za ré, Pon te Alta do Bom Je sus,
Pon te Alta do To can tins e Xam bi oá.

É com imen sa sa tis fa ção que cum pri men to cada
um dos ha bi tan tes dos re fe ri dos mu ni cí pi os pela fes ti va
data. A co me mo ra ção do ani ver sá rio des sas pro e mi nen -
tes ci da des é mo ti vo de or gu lho para to dos os to can ti -
nen ses. E o ma i or pre sen te que as po pu la ções des ses
mu ni cí pi os pode re ce ber é o re co nhe ci men to de sua ci -
da da nia, evi den ci a do na im ple men ta ção de ações que
vi sam ga ran tir-lhes con di ções dig nas de vida.
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No pró xi mo fi nal de se ma na, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, nós es ta re mos em Ara gua í na, 
para en tre gar à po pu la ção da que la ci da de um bal -
neá rio pú bli co para mi ti gar o so fri men to das fa mí li as
mais po bres, que não têm re cur sos para fre qüen tar
um clu be. O Go ver no do Esta do cons tru iu um bal neá -
rio mu i to bo ni to, mu i to agra dá vel para as ho ras de la -
zer das fa mí li as ara gua i nen ses.

Na mes ma data, será ina u gu ra da tam bém uma
in dús tria inu si ta da na re gião: a de trans for ma ção de
to ma te em pol pa, apro ve i tan do, as sim, o po ten ci al
pro du ti vo da que la área.

Por úl ti mo, Srª Pre si den te, com a de fe rên cia da
Mesa, gos ta ria de re gis trar que nes sa mes ma data,
14 de no vem bro, os mu ni cí pi os de Almas, Ara gua çu,
Ara po e na, Bre ji nho de Na za ré, Du e ré, Na za ré, Pon te
Alta do Bom Je sus, Pon te Alta do To can tins e Xam bi -
oá tam bém fa zem ani ver sá rio.

So li ci to, mais uma vez, a V. Exª que re gis tre nos
Ana is da Casa as in for ma ções mais de ta lha das que
es tou tra zen do so bre es ses mu ni cí pi os, so bre o tra -
ba lho que vem sen do de sen vol vi do no To can tins e so -
bre o es for ço da gen te to can ti nen se para en fren tar
esse mo men to de di fi cul da de por que pas sa o país.
Qu an do o de sem pre go, a es ca la da da vi o lên cia e o
de sâ ni mo to mam con ta de par ce la con si de rá vel da
po pu la ção, o To can tins se re ve la como uma ilha,
onde essa mo vi men ta ção fre né ti ca, essa cons tru ção
de obras en tre gues à po pu la ção, aten den do aos seus 
an se i os, acen dem a cha ma e a es pe ran ça no co ra -
ção dos bra si le i ros, acre di tan do que se o To can tins
tem je i to o Bra sil tam bém tem.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu -
in ta ni lha, o Sr. Agne lo Alves, de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Srª
Mar lu ce Pin to, su plen te de se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Infor mo 
a V. Exª que suas re i vin di ca ções se rão aten di das de
acor do com o Re gi men to da Casa.

Te nho a hon ra de pas sar a pa la vra ao no bre Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te Mar lu ce Pin to, Srªs e Srs. Se na do res, ve -
nho à tri bu na hoje tra tar de uma ques tão que me pre -
o cu pa mu i to e fa zer um ape lo ao Mi nis té rio da Sa ú de.

Sou tes te mu nha dos pro ble mas que exis tem na
área de sa ú de no meu Esta do. Te nho sido pro cu ra do
por inú me ras pes so as que se que i xam des sas di fi cul -
da des. A im pren sa tam bém tem, a cada dia, de nun ci -
a do a fal ta de es tru tu ra para um aten di men to com pa -
tí vel com as ne ces si da des do Esta do.

No úl ti mo dia 28 de ou tu bro, o Mi nis té rio da Sa ú -
de, numa de ci são inu si ta da, sus pen deu o Go ver no do 
Esta do de Ro ra i ma do ca das tra men to do SUS para li -
be ra ção de re cur sos do SUS. 

Te nho aqui a Por ta ria nº 1.315, de 28 de ou tu bro 
de 1999, do Mi nis tro José Ser ra, que diz o se guin te:

“Con si de ran do a de ci são do Tri bu nal
de Con tas da União – TCU, que re co men da
ao Mi nis té rio da Sa ú de a re a li za ção de au di -
to ria e o acom pa nha men to dos ser vi ços
pres ta dos pelo Esta do de Ro ra i ma, em face
do mo de lo de par ce ria ado ta do e a uti li za -
ção dos re cur sos fe de ra is do Sis te ma Úni co 
de Sa ú de – SUS, para exe cu ção do Pla no
de Assis tên cia Inte gral à Sa ú de – PAIS;

Con si de ran do a ação do Mi nis té ri os
Pú bli co Fe de ral, jul ga da pro ce den te pela
Jus ti ça Fe de ral – Se ção Ju di ciá ria de Ro ra i -
ma –, de ter mi nan do a sus pen são da trans -
fe rên cia dos re cur sos para o Esta do;

Con si de ran do o re sul ta do da au di to ria
re a li za da pelo Mi nis té rio da Sa ú de no Esta -
do de Ro ra i ma; e 

Con si de ran do a de li be ra ção da Co mis são 
Inter ges to res Tri par ti te, nes ta data, re sol ve:

Art. 1º Des ca das trar o Sis te ma de
Infor ma ções Ambu la to ri a is – SIA/SUS e do
Sis te ma de Infor ma ções Hos pi ta la res –
SIH/SUS as Uni da des Pres ta do ras de Ser vi -
ço de na tu re za pú bli ca, sob a ges tão es ta -
du al, do es ta do de Ro ra i ma.”

E no art. 2º, de fi ne: 
“Ha bi li tar o mu ni cí pio de Boa Vis ta, có -

di go 140010, em Ges tão Ple na do Sis te ma
Mu ni ci pal, a par tir da com pe tên cia no vem -
bro de 1999.”

Ora, em pri me i ro lu gar, essa é uma de ci são
inu si ta da. O Go ver no Fe de ral re sol ve, por ques tões 
de ir re gu la ri da de, des cre den ci ar um Esta do da Fe -
de ra ção da atu a ção de sa ú de pú bli ca, mas, Sr.
Pre si den te, essa de ci são não pune quem, em tese, 
co me teu a ir re gu la ri da de; ela pre ju di ca a po pu la -
ção do Esta do.

Por isso, faço um ape lo ao Mi nis té rio da Sa ú de
no sen ti do de que res ta be le ça o cre den ci a men to do
Go ver no do Esta do para re ce ber os re cur sos do
SUS in de pen den te men te das apu ra ções de res pon -
sa bi li da de que for fe i ta. E por quê? Por que, na ver -
da de, ao ser sus pen sa a li be ra ção de re cur sos, in ter -
rom pem-se, em tese, as ir re gu la ri da des, mas o aten -
di men to pú bli co da sa ú de, que já é ruim no meu Esta -
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do, tam bém fica pre ju di ca do. Esta é uma ques tão
que me pre o cu pa.

Enten do que a mu ni ci pa li za ção de Boa Vis ta é
im portante e deve ocor rer, mas de uma for ma or ga ni za -
da, har mô ni ca, e mais, de for ma pa u la ti na, para que o
ser vi ço não so fra so lu ção de con ti nu i da de. Por tan to,
mes mo que haja ir re gu la ri da des e in de pen den te men te
de que rer vê-las apu ra das pelo TCU e pelo Mi nis té rio
Pú bli co, que ro fa zer um ape lo para que o se tor de sa ú -
de do Esta do seja re cre den ci a do e vol te a re ce ber re -
cur sos do SUS, pois não é pos sí vel que a po pu la ção do
Esta do fi que pe na li za da de vi do a es ses pro ble mas.

Embo ra seja ad ver sá rio po lí ti co do Go ver na dor
do Esta do – sou opo si ção –, sei que não se tra ta de
uma ques tão po lí ti ca, mas do aten di men to da sa ú de
pú bli ca no meu Esta do. Pen so que o Mi nis té rio da Sa -
ú de deve in ves ti gar, mas tam bém deve man ter o ca -
nal e o flu xo de re cur sos para que o aten di men to seja
man ti do. Então, gos ta ria de ape lar ao Mi nis tro da Sa -
ú de para que efe ti va men te pro cu re um me ca nis mo
que não pe na li ze as atu a ções do Esta do nes sa área,
até por que, é bom lem brar, mes mo cre den ci an do o
Mu ni cí pio de Boa Vis ta, que de tém a ma i or par ce la da
po pu la ção, a trans fe rên cia de re cur sos do SUS não
aten de só Boa Vis ta, mas tam bém todo o in te ri or do
Esta do. Mes mo que se dis ses se que a Pre fe i tu ra co bri ria 
a atu a ção na área da sa ú de, se ria pre ci so um cer to tem -
po, pois isso não é fe i to ime di a ta men te, ha ven do ain da
ne ces si da de de re cur sos para o in te ri or do Esta do. 

Assim, faço um ape lo ao Mi nis tro José Ser ra, e
gos ta ria, in clu si ve, que cons tas se do meu pro nun ci a -
men to a có pia da por ta ria que foi as si na da pelo Mi nis tro.

Tam bém gos ta ria de re gis trar a nota do Sin di ca -
to dos Jor na lis tas Pro fis si o na is do Esta do de Ro ra i ma 
e da Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas Pro fis si o na -
is so bre a fal ta de in for ma ções e a ten ta ti va de cen su -
ra que se está fa zen do das in for ma ções con ti das nos
bo le tins de ocor rên cia na Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca do Esta do e nas de le ga ci as. Hou ve uma de -
ter mi na ção, no Esta do de Ro ra i ma, de que a Se cre ta -
ria de Se gu ran ça e as de le ga ci as não for ne ce ri am
mais in for ma ções so bre as ocor rên ci as po li ci a is, por -
que to dos os dias es ta vam sa in do nos jor na is in for -
ma ções so bre o cres ci men to de ga le ras e vá ri os ou -
tros pro ble mas. Sen do as sim, ao in vés de se com ba -
ter a cri mi na li da de e a vi o lên cia, re sol veu-se evi tar a
di vul ga ção das in for ma ções, como se os cri mes pu -
des sem ser evi ta dos se não hou ves se a di vul ga ção. 

A Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas, o Sin di -
ca to dos Jor na lis tas e as en ti da des de clas se do Esta -
do pu bli ca ram nota na im pren sa de nun ci an do essa
ten ta ti va de cer ce a men to da im pren sa li vre e de mo -

crá ti ca bra si le i ra, por tan to gos ta ria de tor ná-la pú bli -
ca. Não vou lê-la, mas ape nas pe dir que se faça jun ta -
da ao meu pro nun ci a men to.

A úl ti ma ques tão, Srª Pre si den te, é a pos se, on -
tem, do Pre si den te da Fu nai, Sr. Car los Ma rés. Par ti -
ci pei da so le ni da de, ouvi o dis cur so do pre si den te e
es pe ro que ele te nha as con di ções para le var a Fu nai
para uma nova li nha, um novo ca mi nho, que pos sam,
efe ti va men te, ga ran tir o aten di men to, o de sen vol vi -
men to, a sa ú de e a edu ca ção às co mu ni da des in dí -
ge nas, e, tam bém, a ar ti cu la ção da Fu nai com os di -
ver sos seg men tos que tra tam da ques tão in dí ge na.

Já fiz um pro nun ci a men to aqui, mas, vol to a di -
zer, es tou apre sen tan do um pro je to que pro cu ra
trans for mar a Fu nai em agên cia de pro te ção e de sen -
vol vi men to dos po vos in dí ge nas, por que en ten do que 
ela deve se re ci clar, bus can do re la ci o nar-se com
Esta dos, Mu ni cí pi os, en ti da des não-governamentais, 
Go ver no Fe de ral, Mi nis té rio da Sa ú de, Mi nis té rio da
Edu ca ção e Mi nis té rio da Agri cul tu ra. O pa pel úni co
da Fu nai, in ter vir na ques tão in dí ge na, foi, ao lon go
do tem po, trans for man do-se. Na ver da de, vejo a Fu -
nai, hoje, mu i to mais como uma agên cia para re gu lar,
aten der e atu ar na ques tão in dí ge na em par ce ria com
di ver sos seg men tos, do que, efe ti va men te, como um
ór gão que, so zi nho, tra ta da ques tão in dí ge na.

Te nho uma vi são mu i to cla ra des de a épo ca em
que fui Pre si den te da Fu nai: a ques tão in dí ge na bra -
si le i ra não é res pon sa bi li da de so men te da Fu nai ou
do Go ver no Fe de ral, mas da so ci e da de bra si le i ra.
Por isso, ela pre ci sa ser cha ma da a par ti ci par e atu ar
no res ga te da dig ni da de dos ín di os.

Qu e ro de se jar boa sor te ao novo Pre si den te da
Fu nai, Car los Ma rés, es pe ran do que ele te nha con di -
ção de pôr em prá ti ca toda sua vida, sua his tó ria, to -
dos os seus com pro mis sos, que são co nhe ci dos da
co mu ni da de na ci o nal e in ter na ci o nal, para que pos -
sa, em par ce ria com os Esta dos, Mu ni cí pi os, en ti da -
des não-governamentais, igre ja, en fim, com to dos os
segmen tos que se in te res sam pela ques tão in dí ge na,
cri ar um de no mi na dor co mum que tra ga tran qüi li da de e
res ga te, nes ses 500 anos do Bra sil, a dig ni da de e a
con di ção de vida do povo in dí ge na bra si le i ro. Por tan to,
os meus vo tos de su ces so, e que pos sa ser fe liz em um
cargo tão di fí cil como o de Pre si den te da Fu nai.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. (PORTARIA DO
MINISTRO DA SAÚDE; NOTAS DA
FEDERAÇÃO DOS JORNALISTAS)
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A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) - Infor mo
ao Se na dor Ro me ro Jucá que as re i vin di ca ções fe i tas 
da tri bu na se rão aten di das, de acor do com o Re gi -
men to Inter no da Casa.

Com mu i ta hon ra, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, pró xi mo ora dor ins cri to.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL - RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) - Srª Pre si den te, Se na do ra Mar lu ce Pin to, Srªs e
Srs. Se na do res, no meu pro nun ci a men to de hoje,
que ro co me çar len do al guns tre chos de um ar ti go pu -
bli ca do pelo jor na lis ta Car los Cha gas, no jor nal Cor -
re io Bra zi li en se, in ti tu la do “O Novo Bote dos Sete Ri -
cos”. Co men ta ele:

O pre si den te Fer nan do Hen ri que sen -
tiu-se hon ra do com o con vi te e es ta rá vi a -
jan do para Flo ren ça, na Itá lia, para, no pró -
xi mo dia 16, de ba ter com os che fes de go -
ver no dos sete pa í ses mais ri cos do mun do
o es ta be le ci men to de “par ce ri as” re la ti vas à
flo res ta ama zô ni ca. A isca que eles ofe re -
cem é o aba ti men to de par te de nos sa dí vi -
da ex ter na em tro ca de com pro mis sos e,
mes mo sem ex pli ci tar, de uma es pé cie de
ces são par ci al de nos sa so be ra nia, em
nome da pre ser va ção do que cha mam de
pul mão do mun do.

De vas ta ram suas flo res tas, há sé cu -
los, e ago ra pre ten dem que ne nhum pro je to
de de sen vol vi men to agrí co la ou in dus tri al
seja im plan ta do nas nos sas, pelo me nos
sem sua con cor dân cia ou li cen ça. Argu men -
tam que aque le imen su rá vel mon te de ár vo -
res pro duz oxi gê nio para a hu ma ni da de res -
pi rar, es que ci dos de que isso acon te ce du -
ran te o dia, por que à no i te a pro du ção é
mes mo de dió xi do de car bo no, al ta men te tó -
xi co.

Não é de hoje que os ri cos in ten tam in -
ter na ci o na li zar a Ama zô nia. Re pe tem que
ela per ten ce ao mun do, tor nan do-se im pres -
cin dí vel sua pre ser va ção in te gral para o que 
res ta do equi lí brio eco ló gi co não sair pelo
ralo. Não ace i tam as que i ma das. Nós tam -
bém não, ex ce to aque las que, fe i tas or de na -
da e ci en ti fi ca men te, ser vem para am pli ar as 
fa i xas de pro du ção agrí co la. Até por que tudo 
o que o fogo con so me na re gião, a na tu re za
re põe em pou co tem po. Bas ta olhar para o
le i to da de fun ta ro do via Tran sa ma zô ni ca.

Na ver da de, o oxi gê nio é cha ma riz,
por que o te sou ro ver da de i ro, aque le que de

ver da de co bi çam, está na flo ra, no sub so lo
e, em es pe ci al, nas ba ci as hi dro grá fi cas. Vai 
fal tar água po tá vel no pla ne ta no pró xi mo
mi lê nio, ten do re vis tas es pe ci a li za das do
He mis fé rio Nor te, en tre elas a Sci en ce, pu -
bli ca do que os 25 mi lhões de ha bi tan tes da
ba cia ama zô ni ca “não me re cem de ter um
ter ço da água doce dis po ní vel nos cin co
con ti nen tes”. Boa par te do res tan te está no
Pólo Nor te. Para ser uti li za da se ria pre ci so
dis sol ver o gelo, ou seja, ar ris car-se a ver
inun da das qua se to das as ci da des li to râ ne -
as do Atlân ti co e, quem sabe, do Pa cí fi co.

Por con ta dis so inú me ras or ga ni za -
ções não-governamentais, umas in gê nu as,
ou tras ma lan dras, são sub si di a das pe los
go ver nos e pe las mul ti na ci o na is dos pa í ses
ri cos para de fen der a for ma ção de na ções
in dí ge nas in de pen den tes nas fron te i ras do
Bra sil com a Gu i a na, a Ve ne zu e la, a Co lôm -
bia e o Peru. Onde exis ti rem tri bos nô ma -
des, que pas sam da qui para lá e de lá para
cá, a es tra té gia será con si de rá-las des li ga -
das da so be ra nia bra si le i ra, co lo can do-as
sob a pro te ção das Na ções Uni das. Ou da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos. De
pre fe rên cia onde exis ti rem gran des re ser vas 
de mi ne ra is no bres, como o nió bio uti li za do
na fa bri ca ção de mís se is e fo gue tes, do
qual a Ama zô nia bra si le i ra de tém 90% do
to tal mun di al.

De ta be la, ain da in cen ti va rão “pes qui -
sas ci en tí fi cas”, eu fe mis mo para abrir a flo -
res ta aos la bo ra tó ri os in ter na ci o na is e ti rar
lu cro e pro ve i to eco nô mi co de vas ta e des -
conheci da ri que za ve ge tal, ca paz de subs ti -
tu ir com van ta gem boa par te dos me di ca -
men tos or to do xos, dado que a me di ci na na -
tu ral sem pre será mais ba ra ta e mais efi caz.
Sem ne nhum di re i to de vi do ao Bra sil, é cla ro.

Só não vê quem não quer. Faz anos
que os prin ci pa is lí de res mun di a is vêm pre -
pa ran do o es pí ri to da co mu ni da de in ter na ci -
o nal para o as sal to fi nal. De Bill Clin ton a Al
Gore, do fa le ci do Fran ço is Mit ter rand a Mi -
ka il Gor ba chev, sem es que cer a bru xa
trans for ma da em ba ro ne sa, Mar ga ret That -
cher, e até o ex-socialista Fe li pe Gon za lez – 
to dos sus ten tam a “so be ra nia re la ti va”.

Mas tem mais. A te le vi são a cabo, que 
atin ge os cin co con ti nen tes, con ti nua inun -
da da de do cu men tá ri os e de pu bli ci da de
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ins ti tu ci o nal apre sen tan do-nos como país ir -
res pon sá vel e a Ama zô nia como re gião po -
vo a da por in com pe ten tes de pre da do res da
na tu re za. Ain da es ses dias a CNN mos trou
que i ma das em Ron dô nia, como se ocor res -
sem na Ama zô nia in te i ra, en tre cho can tes
ima gens de cri an ças bar ri gu das e des den ta -
das. O fil me con clui com o ape lo de um des -
ses ja po ne ses ener gú me nos a ser vi ço dos
ame ri ca nos, cla man do por uma ação in ter -
na ci o nal con jun ta em con di ções de evi tar ta -
ma nha des gra ça. Até o Ro bo cop, esse abo -
mi ná vel as sas si no de me tal, foi vis to re tor -
nan do da “guer ri lha da Ama zô nia”, sem fa lar 
no Ho mem-Aranha ou nos mi lha res de ade -
si vos co la dos em car ros in gle ses, bel gas e
ho lan de ses, in da gan do do tran se un te de sa -
vi sa do se “ele já ma tou o seu bra si le i ro esta
ma nhã?”

Deve o pre si den te Fer nan do Hen ri que
pre pa rar-se para re pe lir cada uma des sas
in ves ti das, por cer to in crus tra das nas en tre -
li nhas das me lo sas pro pos tas que re ce be rá
do cha ma do G-7.

Ago ra, uma co in ci dên cia: no mes mo
dia em que o pre si den te es ti ver vo an do para 
a Itá lia, será ina u gu ra do, no Rio, um se mi -
ná rio so bre a Ama zô nia, pro mo vi do pelo
Esta do-Maior das For ças Arma das. O ob je ti -
vo é dis cu tir a es tra té gia de de sen vol vi men -
to e os me i os de pre ser va ção de nos sa so -
be ra nia na re gião. Os ma i o res es tu di o sos
do as sun to es ta rão pre sen tes. Pena não ha -
ver, no go ver no, nin guém com co ra gem
para pro por a in clu são, na co mi ti va de Fer -
nan do Hen ri que, de al guns ofi ci a is do Emfa. 
Quem sabe eles pu des sem as ses so rá-lo no
diá lo go so bre a “par ce ria” nas flo res tas
ama zô ni cas, de i xan do cla ro ser a ques tão,
tam bém, de ca rá ter mi li tar...”

Esse ar ti go foi es cri to por um jor na lis ta de re -
no me na ci o nal e in ter na ci o nal, o Sr. Car los Cha gas.
Co in ci de ple na men te, Srª Pre si den te, com o dis cur -
so que V. Exª aca bou de fa zer, com o dis cur so que
to dos nós, da Banca da Ama zô ni ca, te mos fe i to re i te -
ra da men te des te ple ná rio. No en tan to, pa re ce que es -
ta mos fa lan do para um Go ver no e uma so ci e da de
mou ca, sur da, que te i ma em não ver o que está acon -
te cen do. Tal vez, só se cons ci en ti ze quan do a Ama zô -
nia não for mais bra si le i ra. Isso não é no vi da de no
mun do, está a acon te cer na Eu ro pa e na Áfri ca.

Srª Pre si den te, até como uma con se qüên cia
des te ar ti go, que ro fa lar tam bém so bre o se mi ná rio
que vem sen do de sen vol vi do pela Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do so bre
a Ama zô nia. Já ou vi mos al gu mas per so na li da des e,
na se ma na que vem, de ve rão com pa re cer àque la Co -
mis são o Mi nis tro da De fe sa, o Su pe rin ten den te da
Su dam e ou tras per so na li da des li ga das ao de sen vol -
vi men to da re gião e à sua so be ra nia. 

Na úl ti ma re u nião, fi quei in dig na do ao cons ta tar
que o Gre en pe a ce ti nha sido con vi da do para opi nar
so bre a Ama zô nia. Antes que o re pre sen tan te da que -
la or ga ni za ção co me ças se a fa lar, pedi li cen ça ao
Pre si den te José Sar ney para me re ti rar da re u nião,
por que, como ho mem da Ama zô nia, eu não po de ria
con va li dar, com a mi nha pre sen ça, que um re pre sen -
tan te de uma ins ti tu i ção in ter na ci o nal du vi do sa des se 
pal pi te so bre a Ama zô nia. E as sim ele o fez, afir man -
do, in clu si ve, que o Bra sil pre ci sa ser pago para pre -
ser var a re gião como está. 

Ora, os com po nen tes do G-7, que são aque les
mes mos que des co bri ram o Bra sil, que o ex plo ra ram,
que re ti ra ram o pau-brasil, es cra vi za ram e ma ta ram
os ín di os, rou ba ram nos sos mi ne ra is, e as sim o fi ze -
ram em to dos os pa í ses da Amé ri ca La ti na es pa -
nhóis, por tu gue ses, fran ce ses, ho lan de ses, que rem
ago ra pro te ger a nos sa flo res ta ama zô ni ca!? É mu i ta
bon da de. E, como diz o adá gio po pu lar, quan do a es -
mo la é gran de o san to des con fia.

Qu e ro, ain da, re gis trar a pos se, hoje, do vi gé si -
mo quin to Pre si den te da Fu nai, en ti da de cuja ex tin -
ção de fen di num pro je to apre sen ta do por mim quan -
do as su mi o meu man da to, já que o ór gão não aten de
às fi na li da des para as qua is foi cri a do. Ori un da do an -
ti go SPI – Ser vi ço de Pro te ção ao Índio –, a Fu nai,
não por inép cia ou des pre pa ro dos seus fun ci o ná ri os,
na sua gran de ma i o ria pes so as de bem, re al men te
pre o cu pa das com a ca u sa le gí ti ma dos ín di os, mas
pela atu a ção das ONGs, foi pa u la ti na men te sen do
es va zi a da e cor rom pi da, pas san do a ser uma fi gu ran -
te de ter ce i ra ca te go ria no ce ná rio da as sis tên cia ao
ín dio bra si le i ro.

Qu an do as su me um novo pre si den te, há sem -
pre a idéia de que há um novo alen to. Não co nhe ço o
Dr. Car los Ma rés, cuja in di ca ção, se gun do as in for -
ma ções de que dis po nho, foi fru to de ar ti cu la ção de
al gu mas en ti da des não-governamentais. Já so li ci tei
uma au diên cia com o S. Sª, para le var-lhe não só mi -
nhas pre o cu pa ções como tam bém mi nhas con vic -
ções so bre a ques tão in dí ge na. Tal ques tão é uma
das ver ten tes da pro ble má ti ca da atu al do mi na ção da 
Ama zô nia, que, ca sa da com a ques tão am bi en ta lis ta, 
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faz exa ta men te o que os gran des gru pos in ter na ci o -
na is re pre sen ta dos pelo G-7 que rem: man ter a Ama -
zô nia in to ca da para ex plo rar seus mi ne ra is e sua
gran de po ten ci a li da de de água. Está sa bi do e com -
pro va da men te dito e re pe ti do, no Bra sil e no mun do,
que eles que rem nos co lo car como ir res pon sá ve is e
in ca pa zes de ge rir a Ama zô nia e de ter so be ra nia so -
bre a re gião.

Ora, quem fez esse jul ga men to? Fo ram eles, os
eu ro pe us, os ele men tos que com põem o G-7. No en -
tan to, fo ram eles tam bém que fi ze ram, em todo o con -
ti nen te ame ri ca no, a de vas ta ção que hoje ain da
cons ta ta mos.

Qu e ro apro ve i tar, já que re gis tro a pos se do
novo pre si den te da Fu nai, para pe dir-lhe que ouça os
ín di os di re ta men te, que ouça suas li de ran ças, por que 
elas são mu i to ca pa zes. Exis tem ad vo ga dos, an tro -
pó lo gos, en fim, exis tem inú me ros in dí ge nas com cur -
so su pe ri or e ou tros que não têm cur so su pe ri or mas
que têm a fa cul da de da vida, da al de ia, que têm co -
nhe ci men to de como é que o ín dio vive. É pre ci so que 
es ses ín di os se jam ou vi dos di re ta men te. A Fu nai
exis te para ou vir e aten der o ín dio e não para ou vir e
aten der fal sos pro cu ra do res dos ín di os. Há mu i ta
gen te ga nhan do di nhe i ro à cus ta da ques tão in dí ge -
na. 

Te nho, in clu si ve, em mãos, uma car ta de um
gru po de co mu ni da des in dí ge nas di ri gi da ao Pre si -
den te da Fu nai, que a fará che gar até S. Sª. No en tan -
to, que ro exi gir, nes te mo men to, do Dr. Car los Ma rés,
que cas se a pro cu ra ção des sas en ti da des que se di -
zem pro cu ra do ras dos ín di os, por que os nos sos ín di -
os, re pi to, es tão num es tá gio em que po dem di zer o
que que rem – e eles sa bem o que rem, como, aliás,
sem pre sou be ram. Hoje, nós te mos, de acor do com a
ne ces si da de do mun do atu al, ín di os pre pa ra dos in -
clu si ve para se rem pre si den tes da Fu nai. O Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so fa ria uma gran de ho -
me na gem ao ín dio bra si le i ro no ano em que o Bra sil
vai com ple tar 500 anos do Des co bri men to, dan do aos 
ín di os, pelo me nos, o di re i to de con du zir o ór gão que
cu i da dos seus in te res ses, a Fu nai. Exis tem inú me ros 
ín di os, re pi to, com cur so su pe ri or e com ca pa ci da de e 
co nhe ci men to para di ri gir a Fu nai.

Espe ro que essa su ges tão co in ci da com a data
do ani ver sá rio do Des co bri men to do Bra sil, num ges -
to sim bó li co de que a na ção bra si le i ra re co nhe ce que
quem tem que cu i dar dos ín di os são os pró pri os ín di -
os, mes mo que com a nos sa aju da. Nin guém me lhor
que eles. Não são “pro cu ra do res” de ín di os que po -
dem fa lar por eles. 

Só para ilus trar, Srª Pre si den te, Srs. Se na do res, 
te nho aqui uma re la ção que me foi for ne ci da pela pró -
pria Fu nai das “Au to ri za ções das ONGs em Ter ras
Indí ge nas nos Anos de 1997 a 1999.” Sa bem quan tas 
en ti da des au to ri za das pela Fu nai es tão atu an do em
áre as in dí ge nas? Qu a ren ta e uma en ti da des! Vou ler
so men te a na ci o na li da de des sas en ti da des: cin co bri -
tâ ni cas, três ca na den ses, cin co es pa nho las, três bra -
si le i ras, oito fran ce sas, três ame ri ca nas, uma no ru e -
gue sa, sete ho lan de sas, uma ale mã, uma pe ru a na,
uma gua te mal te ca, uma aus tría ca e duas in gle sas.
Ve jam bem, são ape nas três ONGs bra si le i ras num
to tal de qua ren ta e uma com au to ri za ção da Fu nai -
por que inú me ras ou tras es tão agin do sem au to ri za -
ção al gu ma, como está pro va do e di vul ga do pe los
me i os de co mu ni ca ção, in clu si ve fa zen do bi o pi ra ta -
ria. O caso mais re cen te é o de con tra ban do de ara -
nhas, mas te mos no tí ci as de ca sos de sa pos e de ou -
tros in se tos con tra ban de a dos prin ci pal men te das
áre as in dí ge nas, sob pa ga men to de uma quan tia ir ri -
só ria ou, às ve zes, sem pa ga men to. E são en ti da des
bra si le i ras, mas pode ser que se jam sub si diá ri as de
es tran ge i ras. 

A ques tão, re pi to, é mu i to mais am pla. Tra ta-se
de uma ques tão de de fe sa e de so be ra nia na ci o nal.
Espe ro que isso seja cor ri gi do.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT - DF) - Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL - RR) -
Ouço com mu i to pra zer o Se na dor La u ro Cam pos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT - DF) - Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, con gra tu lo-me com V. Exª por -
que os três seg men tos do seu dis cur so, to dos in ci -
den tes so bre a Ama zô nia, fo ram mu i to bem co lo ca -
dos e de mons tra ram a sua pre o cu pa ção e cons ciên -
cia com os pro ble mas que cada vez mais se aba tem
so bre a Re gião. Gos ta ria de te cer al guns co men tá ri os 
a res pe i to da par te ini ci al, quan do V. Exª leu um ar ti go
re cen te men te pu bli ca do pelo pro fes sor e jor na lis ta
Car los Cha gas. Eu já tive a opor tu ni da de de ler esse
ar ti go e de vê-lo es tam pa do não ape nas no Cor re io
Bra zi li en se, mas tam bém na Tri bu na, jor nal onde
esse emi nen te jor na lis ta es cre ve di a ri a men te e com o 
qual apren do mu i to. É de sa li en tar e ser lou va da essa
pre o cu pa ção que to dos te mos há mu i to tem po, mes -
mo al guns que não são ama zô ni das e que não ti ve -
ram o pri vi lé gio de nas cer na que le es pa ço fan tás ti co,
com a co bi ça, o des res pe i to e a des tru i ção que a ci vi -
li za ção ca pi ta lis ta apli ca em to das as suas ví ti mas.
Sa be mos mu i to bem como 200 mil ma i as, por exem -
plo, fo ram des tru í dos no es pa ço da Ni ca rá gua. Sa be -
mos mu i to bem como cin co mi lhões de ne gros, es cra -
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vi za dos na Áfri ca, fo ram tra zi dos para o tra ba lho vil
nes te nos so Con ti nen te. Exis te um so ció lo go nor -
te-americano, aliás ci ta do pelo gran de Pro fes sor e
pe que no Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
que afir ma que a ri que za da Amé ri ca foi pro du zi da
pelo se qües tro dos ne gros afri ca nos e pela ex plo ra -
ção e es po li a ção que so bre eles exer ce ram os co lo ni -
za dos bran cos - tre cho ci ta do pelo Pro fes sor Fer nan -
do Hen ri que Car do so, no tem po em que Sua Exce -
lên cia ti nha uma pa la vra acre di tá vel. Já co nhe cia
esse im por tan te pro nun ci a men to do jor na lis ta Car los
Cha gas, que nos ad ver te a res pe i to da qui lo que será
tra ta do nes se re u nião do G-7 e que, na tu ral men te, re -
pre sen ta rá para nós um pe ri go, por que o Bra sil está
mu i to mal re pre sen ta do nes sa re u nião. O Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca não tem cre di bi li da de, de po -
is que ad mi tiu a in va são mo ne tá ria e fi nan ce i ra, os di -
ta mes do G-7 ou do FMI - afi nal de con tas o FMI é
uma ou tra con fi gu ra ção do G-7, des ses ins tru men tos
e des ses ór gãos de do mi na ção in ter na ci o nal, de es -
po li a ção. Tor nou-se o Pre si den te um re pre sen tan te
sus pe i to dos in te res ses fun da men ta is do Bra sil. Con -
gra tu lo-me com V.Exª pela ma ne i ra como tra tou esse
tema tão im por tan te. Mu i to obri ga do. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL - RR) -
Agra de ço imen sa men te a V. Exª o apar te, por que a
pa la vra de V. Exª, um ho mem sá bio, um ho mem que
per ten ce ao Par ti do dos Tra ba lha do res, vem re al -
men te de mons trar que é fun da men tal a ques tão da
nos sa so be ra nia e da de fe sa da Ama zô nia, a pre o cu -
pa ção em man ter a ques tão in dí ge na e am bi en tal sob 
o viés na ci o na lis ta. 

Dia des ses, ouvi, se não me en ga no, o Se na dor
Jef fer son Pé res di zer que, se ser de es quer da, como
di zia um pen sa dor fran cês, é ter a ca pa ci da de de se
in dig nar sem pre com as in jus ti ças, con si de ro-me
tam bém um ho mem de ex tre ma es quer da, por que
sou al ta men te in dig na do com a in jus ti ça que se co -
me te so bre a Ama zô nia e prin ci pal men te com o des -
ca so que exis te com as po pu la ções in dí ge nas e
não-índias da imen sa Ama zô nia, que se com põe de
20 mi lhões de bra si le i ros.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 
Com pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Pro vém V. Exª, 
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, da Ama zô nia, que
aqui re pre sen ta com toda le gi ti mi da de. As suas pre o -
cu pa ções quan to à Ama zô nia bra si le i ra de vem as sal -
tar a to dos os bra si le i ros. V. Exª abor da es ses te mas,
e nós - eu sou tam bém da Ama zô nia, mas aque les

que não o são e que se gu ra men te têm pre o cu pa ções
com ela - ve mos au men ta das es sas pre o cu pa ções
com o re la to de V. Exª na ma nhã de hoje. No que diz
res pe i to aos nos sos ín di os, em ver da de, são pre o cu -
pan tes as in for ma ções de que, das qua ren ta e uma
ONGs que ope ram em re ser vas in dí ge nas, trin ta e
oito de las são do ex te ri or. Nes se caso, de duas, uma:
ou o Go ver no, au to ri zan do a pre sen ça des sas ONGs, 
de cla ra a sua in ca pa ci da de de ge rir os in te res ses in -
dí ge nas - e por isso o en tre ga às ONGS –, ou, en tão,
algo de er ra do está acon te cen do, so bre tu do em se
tra tan do de ONGs es tran ge i ras. Te mos tido pre o cu -
pa ções, no pas sa do e no pre sen te, exa ta men te com
a pre sen ça de es tran ge i ros nas re ser vas in dí ge nas. E 
o que se per ce be é que essa pre sen ça é cada vez
ma i or, su fo can do até a pre sen ça bra si le i ra. Em ou tro
pon to do dis cur so de V. Exª, ve ri fi co a su ges tão de se
en tre gar a di re ção da Fu nai a um bra si le i ro de ori gem
in dí ge na, de ori gem de uma tri bo. Já há mu i tos até
com cur so su pe ri or - in for mo-o a V. Exª por que é ver -
da de i ro. Há dez, doze anos, já hou ve ten ta ti va des sa
na tu re za, que tam bém não deu cer to. Mas cre io que a 
su ges tão é boa. Va mos in sis tir na mes ma. Quem
sabe pos sa mos en con trar uma boa so lu ção. Não se
pode di zer que o Go ver no bra si le i ro, que os bra si le i -
ros não têm pre o cu pa ções com os ín di os. Têm! Bas ta 
di zer que cer ca de 12% do Ter ri tó rio Na ci o nal, atu al -
men te, es tão en tre gues aos ín di os. E quan tos são os
ín di os no Bra sil? Ape nas 250 mil, o equi va len te à Fa -
ve la da Ro ci nha, no Rio de Ja ne i ro. Ou seja, a re fe ri -
da fa ve la de tém hoje algo em tor no de 12% do Ter ri tó -
rio Na ci o nal. Por tan to, se de um lado o Go ver no bra -
si le i ro cede o ter ri tó rio em tal di men são a ape nas 250
mil ín di os, por ou tro, te mos es ses pro ble mas de
ONGs e de ou tras na tu re zas tam bém. Ocor reu re cen -
te men te um epi só dio no meu Esta do, o Ma ra nhão,
que de i xou mal os ín di os. Há uma ro do via que pas sa
por uma re ser va in dí ge na. A es tra da já exis tia quan do 
a re ser va se lo ca li zou ali; isto é, a es tra da não atra -
ves sou a re ser va in dí ge na. A re ser va é que ocu pou
uma área cor ta da por uma ro do via fe de ral. Há dez
dias, um ve í cu lo, pas san do pelo lo cal, atro pe lou uma
cri an ça, um ín dio. E o que acon te ceu? Os ín di os se
apro xi ma ram do car ro an te ri or e as sas si na ram bar ba -
ra men te qua tro ma ra nhen ses. Ora, es ses epi só di os
não po dem fi car pura e sim ples men te re le ga dos ao
es que ci men to; têm que ser vis tos pela Fu nai. Hou -
ve até re vol ta de uma ou tra tri bo con tra aque la que
pra ti cou o as sas si na to. Se na dor Mo za ril do, per mi -
ta-me fa zer uma re fe rên cia li ge i ra ao apar te do Se -
na dor La u ro Cam pos, que tem tam bém o meu res -
pe i to e a mi nha ad mi ra ção. Te nho fe i to re fe rên ci as
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se gui das des ta tri bu na ao Se na dor La u ro Cam pos,
por que ad mi ro mu i to a sua cul tu ra, a sua com pe tên -
cia e o seu pa tri o tis mo. Mas há cer tos fa tos com os
qua is não pos so con cor dar. S. Exª dis se, por exem -
plo, que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
não pode re pre sen tar os in te res ses bra si le i ros em
uma re u nião do G-7. Ora, no ins tan te em que o Pre si -
den te da Re pú bli ca, seja ele quem for, não pu der
mais re pre sen tar os in te res ses na ci o na is no ex te ri or
ou onde quer que seja, en tão não te re mos mais or -
dem de mo crá ti ca, não te re mos mais re pre sen ta ção
po lí ti ca nes te País. Ou seja, isso se ria a de cre ta ção
da de sor dem in ter na na ci o nal, com o que não po de -
mos es tar de acor do. Não te mos cli ma para uma de -
sor dem des se por te. O Go ver no está go ver nan do
nor mal men te. O Pre si den te da Re pú bli ca cum pre o
seu pa pel e o seu de ver. Cre io que uma de cla ra ção
des sa na tu re za não aju da em nada as ins ti tu i ções na -
ci o na is. Por tan to, a des pe i to da mi nha ad mi ra ção,
que man te nho, pelo Se na dor La u ro Cam pos, las ti mo
esse tipo de de cla ra ção. Mu i to obri ga do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –  
Agra de ço-lhe, Se na dor Edi son Lo bão, o apar te, que
mu i to en ri que ce o meu pro nun ci a men to.

V. Exª tam bém é da Re gião Ama zô ni ca. Aliás, o
seu Esta do é pri vi le gi a do, por que me ta de per ten ce à
Re gião Ama zô ni ca e me ta de, à Re gião Nor des te. V.
Exª é um ho mem co nhe ce dor dos pro ble mas da Re -
gião Ama zô ni ca e dos pro ble mas bra si le i ros.

Como foi bem dito tam bém pelo Se na dor La u ro
Cam pos, cre io que a re gião em ques tão não pode se
cir cuns cre ver aos re pre sen tan tes da Ama zô nia nes ta
Casa; tem que ir mu i to além e acor dar in clu si ve com
as eli tes po lí ti cas, em pre sa ri a is e in te lec tu a is do Sul e 
Su des te, por que tam bém eles vão pa gar o pre ço pela
per da da Ama zô nia.

Vou con clu ir, Srª Pre si den te, fa zen do um ape lo
ao Pre si den te da Re pú bli ca, para que Sua Exce lên -
cia, no ano que vem, quan do com ple ta re mos 500
anos do Des co bri men to da Re pú bli ca, no me ie um ín -
dio para pre si dir a Fu nai; e ao 25º Pre si den te, que as -
su miu hoje, que ouça di re ta men te os nos sos ín di os, e 
não os seus pre pos tos, os seus in ter me diá ri os, que
não fo ram cre den ci a dos por eles.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –

Srª Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do Blo co.
O SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – V. Exª

tem a pa la vra por cin co mi nu tos, pela Li de ran ça do
seu Par ti do.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Se rei bre ve.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
hoje à tri bu na do Se na do Fe de ral para no va men te ho -
me na ge ar o jor nal O Li be ral, que, se gun da-feira, dia
15 de no vem bro, co me mo ra rá o seu quin qüa gé si mo
ter ce i ro ani ver sá rio de fun da ção.

O pri me i ro exem plar do jor nal O Li be ral cir cu lou
exa ta men te no dia 15 de no vem bro de 1946, e a es -
co lha des se dia não foi mera co in ci dên cia. Na que le
ano, o País ca mi nha va rumo à de mo cra cia, pois sob a 
égi de da Cons ti tu i ção de 1946, pro mul ga va em 18 de
se tem bro de 1946, se res ta u ra vam as li ber da des e
ga ran ti as cons ti tu ci o na is que o Esta do Novo ha via vi -
o la do – é pena que nes se pro ces so te nha mos ca mi -
nha do mu i to mal!

O O Li be ral foi um jor nal que nas ceu pan fle tá rio, 
cujo prin ci pal ob je ti vo era exa ta men te o de pro pa gar
as idéi as e pro pos tas po lí ti cas de Ma ga lhães Ba ra ta,
en tão in ter ven tor do Esta do do Pará e prin ci pal Lí der
do PSD.

Con tu do, a pre des ti na ção para a gran di o si da de
de um li be ral já se en con tra va pre sen te des de a sua
pri me i ra edi ção, quan do o edi to ri al da que le dia 15 de
no vem bro de 1946 di zia que o jor nal es ta va “para a
vida co ti di a na com o es pí ri to adul to e o co ra ção ma -
du ro. Nos so pa tri mô nio é mo ral e cí vi co.” E re al men te 
O Li be ral teve uma his tó ria gran di o sa que mu i to or gu -
lha ao povo do Pará.

Des de a sua pri me i ra sede na rua San to Antô -
nio, pas san do pela Bou le vard Cas ti lho Fran ça, no ba -
ir ro do Co mér cio, an ti ga sede do jor nal Fo lha da Tar -
de, que era con cor ren te di re to de O Li be ral, mas que
fora ad qui ri do por este, até as no vas e mo der nas ins -
ta la ções ina u gu ra das em 1995, na qual se er gue um
edi fí cio de alu mí nio e vi dro na Av. 25 de Se tem bro,
nas pro xi mi da des do Bos que Ro dri gues Alves, o jor -
nal foi sem pre um ven ce dor.

Hou ve di fi cul da de, quan do seu en tão pri me i ro
pro pri e tá rio, Ma ga lhães Ba ra ta, após der ro tas ele i to -
ra is, em 1950, so freu for tes re ta li a ções po lí ti cas que
aba la ram a vida fi nan ce i ra do jor nal. 

Em me a dos do ano de 1964, O Li be ral foi ven di -
do a Ocyr Pro en ça, que, ape sar de todo o es for ço,
não con se guia re com por a vi ta li da de do em pre en di -
men to. A gran di o si da de do jor nal O Li be ral era cer ta,
ape sar de o des ti no ca mi nhar por li nhas tor tas.

Em 1966, o jor nal é no va men te ven di do, des ta
vez ao en tão pu bli ci tá rio e co lu nis ta so ci al Ro mu lo
Ma i o ra na.

É in te res san te vol tar um tem po na his tó ria para
se per ce ber que a vida é um ca mi nhar de luta e con -
quis tas. O jor nal O Li be ral, em me a dos de 1958, per -
ce beu o tino jor na lís ti co do en tão pu bli ci tá rio Ro mu lo
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Ma i o ra na, com quem man ti nha re la ções co mer ci a is
por in ter mé dio da Du plex Pu bli ci da de, con vi dan do-o
para ser o co lu nis ta so ci al. Ele era o res pon sá vel pela
co lu na “fla gran tes so ci a is”. Por ou tro lado, é exa ta -
men te no ano de 1958 que O Li be ral rom pe seus vín -
cu los com o PSD, pas san do a ca rac te ri zar-se por
uma lin gua gem mais di nâ mi ca de jor na lis mo, acom -
pa nhan do as mu dan ças e evo lu ções ob ser va das na
im pren sa mun di al.

A par tir daí a car re i ra de Ro mu lo Ma i o ra na não
pa rou de cres cer den tro do jor nal, pois, an tes de ad -
qui rir o pe rió di co, pas sou a es cre ver tam bém uma pá -
gi na se ma nal de no mi na da “sem pre aos do min gos”,
além de ter sido che fe do de par ta men to de pu bli ci da -
de do jor nal.

A re vi ra vol ta ma i or de O Li be ral é me lhor per -
cep tí vel de po is da sua aqui si ção por Ro mu lo Ma i o ra -
na. O jor nal pas sou por pro fun das mu dan ças, a co -
me çar pela cir cu la ção que foi an te ci pa da para o ho rá -
rio de me io-dia. Assim, à hora do al mo ço, os be le nen -
ses pas sa ram a ter nas mãos to das as in for ma ções
do dia, além do fato de que a co mis são dos jor na le i -
ros fora au men ta da para 40%, for çan do com que os
de ma is jor na is as sim tam bém o fi zes sem.

O novo di re tor e pro pri e tá rio do jor nal pas sou a
as si nar a co lu na “Ro mu lo Ma i o ra na Infor ma”, que era
di vi di da em duas par tes. A pri me i ra, com no tas avul -
sas das per so na li da des e fa tos da vida pa ra en se; e a
se gun da, que exis te até hoje, na co lu na “Re pór ter
70”, de no mi na da “Em Pou cas Li nhas”. Esta ain da é,
até hoje, a co lu na mais lida e co men ta da den tre to dos 
os jor na is nos me i os po lí ti cos e é ela bo ra da pelo sem -
pre bem in for ma do jor na lis ta Édson Sa la me.

Os anos que se se gui ram fo ram só de cres ci -
men to em pre sa ri al. Tro cou-se a ve lha ro ta ti va ro to -
pla na, que im pe dia uma ti ra gem ma i or de exem pla -
res, por uma ro ta ti va ad qui ri da de um jor nal do Rio de
Ja ne i ro. Pos te ri or men te, O Li be ral pas sou a im pri mir
seus jor na is no sis te ma Off-Set. 

O atu al Sis te ma Ro mu lo Ma i o ra na de Co mu ni -
ca ção é in te gra do pela TV Li be ral, pela Rá dio Li be ral
AM e FM (oito emis so ras) e a Fun da ção Ro mu lo Ma i -
o ra na, com su cur sa is em Bra sí lia, Ma ca pá e Ma ra bá,
com re pre sen ta ções no Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e
Esta dos Uni dos.

O Li be ral con ta hoje com uma ti ra gem diá ria de
oi ten ta mil exem pla res em dias úte is e cen to e vin te
mil exem pla res aos do min gos, o que, para nos sa re -
gião, é um or gu lho para to dos nós.

O Li be ral, en con tra-se, in clu si ve, na rede mun -
di al “in ter net” pos si bi li tan do o aces so às in for ma ções
diá ri as do Pará.

Me re ce des ta que o fato de o jor nal O Li be ral ter
ta ma nha ti ra gem numa re gião de gran des dis tân ci as,
de ain da pou ca in fra-estrutura dos me i os de trans por -
te, so fri do pe las ne gli gên ci as das au to ri da des es ta du -
a is e fe de ra is que dei xam as chu vas des tru ir as es tra -
das, mu i to em bo ra as dota ções or ça men tá ri as para
esse fim se jam con quis ta das aqui no Par la men to, e o
Exe cu ti vo se quer pen sa em fer ro vi as e hi dro vi as.

É de se des ta car que O Li be ral é en con tra do em
toda a Re gião Nor te, em seus lu ga re jos mais lon gín -
quos, le van do in for ma ções àque la po pu la ção ca ren te 
de toda sor te de aten ção. Mu i tas ve zes, na omis são
das au to ri da des es ta du a is, esse povo en con tra eco
de seus an se i os atra vés do jor nal, daí a res pon sa bi li -
da de e o pa pel de sem pe nha do pela im pren sa.

Ter mi no esse pro nun ci a men to, Srªs e Srs. Se -
na do res, ho me na ge an do o qüin qua gé si mo ter ce i ro
ani ver sá rio do jor nal O Li be ral, di zen do que nes ses
pou cos mais de cin qüen ta anos, este jor nal, que foi só 
pro gres so, na ver da de, em úl ti ma aná li se, en gran de -
ceu todo o povo ama zô ni co, le van do o que há de
mais mo der no do se tor da im pren sa para o Esta do do
Pará. Se o Sis te ma Rô mu lo Ma i o ra na de Co mu ni ca -
ção é um gran de con glo me ra do em pre sa ri al da im -
pren sa em meu Esta do, gran di o so é o or gu lho que o
povo do Pará de po si ta nes te jor nal.*

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) - Pas so a 

pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na dor La u ro
Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT - DF. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) -
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ten do dar
pros se gui men to e en cer ra men to a um lon go dis cur so
que re di gi em dias an te ri o res, quan do ten ta va re cu -
pe rar a mi nha sa ú de.

O iní cio des te dis cur so, eu o pro nun ci ei da úl ti -
ma vez em que es ti ve ocu pan do esta tri bu na. E a
cena em que ele se pas sa é aque la em que a Impren -
sa no ti ci ou, cer ta vez, quan do se en con tra ram, na as -
sép ti ca bran cu ra de uma UTI, na fri e za dura de uma
CTI, Sua Exce lên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca, e o
seu di le to ami go, Sér gio Mot ta. 

De acor do com a Impren sa, Sér gio Mot ta te ria
acon se lha do, pela úl ti ma vez, o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, de quem fora, en tre ou tras co i sas, 
te sou re i ro de cam pa nha, com as se guin tes pa la vras:
cur tas, sá bi as e ines que cí ve is: “Não te ape que nes,
Fer nan do”. Ele, Sér gio Mot ta, que co nhe cia tão bem
aque le que aju da ra a cons tru ir - Fer nan do Hen ri que
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Car do so -, aque le para quem trans fun di ra sua ener -
gia, seus con se lhos, sua in te li gên cia e por quem sa -
cri fi ca ra, mu i tas ve zes, no sen ti do de que per ma ne -
ces se ver ti cal a ima gem do Pre si den te, frag men tos
de sua pró pria dig ni da de pes so al. 

Por tan to, hoje pre ten do con ti nu ar apon tan do,
por que se ria ne ces sá rio um ca lha ma ço de mu i tas
cen te nas de pá gi nas se eu fos se apon tar to das as ve -
zes em que se ape que nou o Pre si den te da Re pú bli -
ca, es que cen do-se ou não po den do cum prir o con se -
lho de seu di le to ami go.

O Pro er im pro vi sa do num sá ba do de no i te para
so cor rer o Ban co Na ci o nal que fal si fi ca ra mo e da es -
cri tu ral - isso aqui acho que é da má xi ma re le vân cia,
da má xi ma im por tân cia. Um ban co que ti nha fal si fi ca -
do di nhe i ro. O Ban co Na ci o nal fal si fi cou mo e da es cri -
tu ral. E pa re ce que nes te País fal si fi car mo e da es cri -
tu ral, que é a mes ma co i sa que im pri mir pa pel-moeda 
fal so, não é com pre en di do, pe los nos sos tec no cra tas, 
pe los nos sos fis ca is do Ban co Cen tral, como sen do
um cri me de fal si fi ca ção de di nhe i ro. E nin guém foi,
até ago ra, pro ces sa do por isso. Então, um ban co que
fal si fi ca ra mo e da es cri tu ral, em cuja pre sen ça se en -
con tra va sua nora, Ana Lú cia Ma ga lhães Pin to, aca -
bou di la pi dan do mais de 12 bi lhões de nos sos es cas -
sos re a is. Doze bi lhões, ape nas para sal var ban cos!.
For mas de sal var ban cos que o Sr. Mil ton Fri ed man
que en si nou a es ses ban que i ros de cal ças cur tas
pou co ima gi na ti vos e mu i to es per tos. O Sr. Fri ed man
dis se que o que se de via fa zer era obe de cer o mer ca -
do, de i xar os ban cos que brar. Diz o pro fes sor de les
to dos, Mil ton Fri ed man! Mas não de i xa ram os ban cos
que brar, por que os ban cos eram de les, dos fis ca is e
dos di re to res e pre si den tes da gran de es pe cu la ção
mon ta da, ar ma da, e que se cha ma Ban co Cen tral do
Bra sil.

De modo que, en tão, 12 bi lhões, qua se seis ve -
zes mais do que ago ra os apo sen ta dos, os pen si o nis -
tas vão ter que pa gar, de suas ma gras pen sões, para,
de novo, o Go ver no ca na li zar para o pa ga men to des -
sa dí vi da ex ter na in con tro lá vel.

O Pro je to Si vam - os ca i pi ras têm boa me mó ria - 
re ce beu um em prés ti mo do Exim bank de 1,3 bi lhão
de dó la res, e ago ra já ul tra pas sa esse em prés ti mo
para a mon ta gem do Si vam o do bro des sa im por tân -
cia, que só po de ri am ser usa dos es ses dó la res do
Exim bank para com prar equi pa men tos pro du zi dos
pela Rayt he on dos Esta dos Uni dos.

No mun do do li be ra lis mo e da con cor rên cia, o
Bra sil re ce be em prés ti mos ex ter nos e só pode usar
con cor ren ci al men te, li be ral men te, numa úni ca fir ma
do mun do ne o li be ral, que é a Rayt he on nor -

te-americana. A isso se cha ma o ne o li be ra lis mo bra -
si le i ro, o mer ca do li vre na ci o nal.

Pois bem, lá nos Esta dos Uni dos esse em prés ti -
mo que to ma mos, esse au men to da dí vi da ex ter na a
que nos sub me te mos, cri ou 20 mil no vos em pre gos,
de acor do com o te le fo ne ma que tu des te ao Pre si -
den te Clin ton. Se fos se apli ca da no Bra sil, aque la
soma te ria cri a do 60 mil no vos em pre gos at home.

Não te ape que nes, Fer nan do! Não op tes pe los
in te res ses do gran de povo do Nor te, não de sem pre -
gue ca i pi ras aqui para cri ar em pre gos para os cow -
boys ian ques de lá.

Sér gio Mot ta cal cu lou que a re ce i ta da ven da
das em pre sas es ta ta is de te le co mu ni ca ções so ma ria
algo en tre 60 e 80 bi lhões de dó la res. O ba ra te i ro
Men don ça de Bar ros, co-piloto da Dona Lan dau, tor -
rou tudo.

O BNDES – de len da BNDES – ven de -
dor-doador, com pa re ceu em al guns le i lões como
com pra dor de em pre sas que ele pró prio ofer ta va. Eis
aí a lei da ofer ta e da de man da des ses ne o li be ra is
sen do ob je to de es cár nio por par te de les pró pri os. O
ven de dor-doador com pa re ceu em al guns le i lões
como com pra dor de em pre sas que ele pró prio ofer ta -
va para ”es quen tar” a brin ca de i ra. Empre sas es ta ta is
es tran ge i ras, pro van do que, por se rem es ta ta is, não
são in com pe ten tes nem in de se já ve is, com pra ram no
mar te lo li ge i ro es ta ta is bra si le i ras. Tro ca mos es ta ta is
na ci o na is por es ta ta is es tran ge i ras. Então da mos pri -
vi lé gio e pre fe rên cia não ao ca pi tal pri va do, efi ci en te
e in ca paz de ad qui rir es sas em pre sas, mas da mos,
ob vi a men te, pri o ri da de ao es ta tal es tran ge i ro, ao es -
tran ge i ro. Aí quem man da é o ad je ti vo, é o es tran ge i -
ro. O es tran ge i ro veio aqui, em pre sas es ta ta is, e com -
pra ram es ta ta is bra si le i ras. Então as nos sas em pre -
sas es ta ta is, aque las que fo ram in sul ta das, vi li pen di -
a das e des va lo ri za das, só não ser vi am en quan to
eram es ta ta is na ci o na is. Eis aí por que aca bei de di -
zer ago ra em um apar te que en tre ou tras co i sas quem 
faz isso, quem dá pri o ri da de, quem dá pre fe rên cia à
es ta tal es tran ge i ra em de tri men to das nos sas es ta ta -
is, por tan to pre fe re o Esta do es tran ge i ro de novo, tal
como acon te ceu an te ri or men te quan do eu me re fe ria
a Rayt he on e aos em prés ti mos do Exim bank, ob vi a -
men te não é Pre si den te des te País; ou é pre si den te
me ga lô ma no do mun do ou há mu i to tem po - como fa -
lei no pri me i ro pro nun ci a men to que pro fe ri nes ta
Casa, há qua se 5 anos. Em vez de dar mur ro em faca
de pon ta, pre ten den do a re vo lu ção so ci a lis ta na Amé -
ri ca La ti na, como Sua Exce lên cia fez no iní cio de sua
car re i ra, quan do se re fe ria às re la ções que cha ma va
de im pe ri a lis tas, que pe sa vam so bre nós e en tão tam -
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po na vam o nos so pro ces so de de sen vol vi men to, de -
sa ni ma do dis so, de sa ni ma do da re vo lu ção na Amé ri -
ca La ti na, de sa ni ma do do de sen vol vi men to au tóc to -
ne, au tô no mo e in de pen den te da Amé ri ca La ti na, Sua 
Exce lên cia ha via, ao in vés de dar mur ro em faca de
pon ta, se gu ra do na pon ta do pu nhal. No pri me i ro dis -
cur so que pro nun ci ei, es cre vi e li isso que pen so até
hoje e cada vez com mais so be jas ra zões.

Empre sas es ta ta is es tran ge i ras, pro van do que
por se rem es ta ta is não são in com pe ten tes nem in de -
se já ve is, com pra ram no mar te lo li ge i ro es ta ta is bra si -
le i ras, pen san do en ga nar “ne o bo bos” e ca i pi ras, su -
ba va li a ram o pa tri mô nio de al gu mas para fin gir que
elas fo ram do a das com ágio. Des va lo ri za ram tan to
que qual quer pre ço que se lhes pa gas sem se ria con -
si de ra do como ágio, ágio di an te de uma su ba va li a -
ção. O pa tri mô nio de al gu mas para fin gir que elas fo -
ram do a das com ágio; isto é, aci ma da ava li a ção de
pai para fi lho, o que in ver teu o re frão: quem des de nha 
quer com prar, tro can do-o pelo “ne o es per to” - quem
des de nha e su ba va lia quer ven der... quer doar.

O es cân da lo da ven da da Te le brás ain da con se -
guiu ser pior, pois pe da ços da que le se tor de se gu ran -
ça na ci o nal - as co mu ni ca ções - fo ram en tre gues a
em pre sas es tran ge i ras, como a es ta tal Te le fó ni ca de
Espa nha. Lara Re sen de pe diu e ob te ve per mis são
pre si den ci al para usar o nome de Fer nan do Hen ri -
que, que re ce beu o co di no me na que la tra ma, na que -
la oca sião, de bom ba atô mi ca. Os ami gos do Pre si -
den te que que ri am abo ca nhar com a sua per mis são
par te da Te le brás pas sa ram, nos te le fo ne mas, nas
con ver sas, nos con cha vos e con ci liá bu los pri va dos, a 
cha mar o dig no, para eles, Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so de “bom ba atô mi ca”. 

Se o Pre si den te da Re pú bli ca é “bom ba atô mi -
ca”, ima gi nem qual será o ape li do, o co di no me de
quem não é pre si den te e que co man da as “te le gan -
gues”, como eles pró pri os afir mam. Para con se guir
ava is e re cur sos fa vo re ce do res de seus ve lhos e
opor tu nis tas ami gos do Ban co Oppor tu nity, para acal -
mar ain da mais sua cons ciên cia anes te si a da, o in -
con sú til Men don ça de Bar ros, co man dan do a li vre
con cor rên cia, dis se que a fir ma con cor ren te do
Oppor tu nity no le i lão do Tele Nor te Les te per ten ce a
seus ju ra dos ini mi gos.

Era uma “te le gan gue”. A “te le gan gue” ven ceu. É 
ope ra do ra da Tele Nor te Les te. E a Ana tel, cri a da por
Sér gio Mot ta para fis ca li zar as em pre sas pri va ti za -
das, con fes sa que a gan gue está li vre para abu sar e
go zar, por que a agên cia não tem fis ca is su fi ci en tes.

Fa lei com o pró prio Mi nis tro Sér gio Mot ta aqui
nes ta Casa que iria acon te cer isso. Que es sas agên -

ci as cri a das por ele iri am re pe tir o ca mi nho tris te do
Ban co Cen tral, que nun ca fis ca li zou nada.

A mes ma de cla ra ção de in com pe tên cia foi re pe -
ti da pela di re ção da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo,
pre si di da pelo ou tro gen ro, gen ro de Sua Exce lên cia,
não da “bom ba atô mi ca”, mas do pró prio e hu ma no
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Foi re pe ti da
pela di re ção da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, pre si -
di da pelo ou tro gen ro, em re la ção ao sis te ma de dis -
tri bu i ção de pe tró leo e de ri va dos. O ví rus que atin giu
as agên ci as di tas fis ca li za do ras é o mes mo que con -
ta mi na a di re ção de fis ca li za ção do Ban co Cen tral,
que ser viu de mo de lo às agên ci as com pla cen tes.

E se este País fos se fis ca li za do? Se exis tis se
fis ca li za ção, será que as gan gues que hoje apa re cem 
em to das as CPIs, que apa re cem na CPI do Ju di ciá rio 
e em to das as in ves ti ga ções que são fe i tas nes te País 
- as do Le gis la ti vo mu ni ci pal de São Pa u lo e to das es -
sas gan gues que es tão co man dan do gran de par te da
ação nes te País -, te ri am apa re ci do com tan ta for ça,
com tan to pres tí gio, com tan ta ca pa ci da de de, do
sub so lo, al çar ao co man do da Admi nis tra ção Pú bli ca
des te País, com car gos ele va dís si mos, como De pu ta -
dos Fe de ra is, gâng ste res, como De sem bar ga do res,
tam bém ma fi o sos, e como ou tras pes so as in fil tra das
na Admi nis tra ção Pú bli ca des te País?

O ví rus que atin giu as agên ci as di tas fis ca li za -
do ras é o mes mo que con ta mi na a di re ção de fis ca li -
za ção do Ban co Cen tral. Fa lei isso nes ta Casa quan -
do o Sr. Cláu dio Ness Ma uch com pa re ceu aqui. Não
ha via se quer Di re tor de Fis ca li za ção no Ban co Cen -
tral. O Sr. Cla ú dio Ma uch tam po na va, su pria, em ca -
rá ter pre cá rio, a au sên cia de um fis cal na di re ção de
fis ca li za ção do Ban co Cen tral. Se não há fis ca li za -
ção, os ban que i ros es tão li vres, nes te mer ca do li vre
da de son ra, do opró brio e da ex plo ra ção.

Em con se qüên cia das po lí ti cas de con tra ção da
de man da, co e ren tes com o fal so di ag nós ti co de que a 
in fla ção bra si le i ra era ca u sa da por ex ces so de con su -
mo - e é esse di ag nós ti co que acal ma os es pí ri tos e a
alma da que les que re du zem sa lá ri os de fun ci o ná ri os,
de tra ba lha do res, de vi ú vas, de apo sen ta dos; eles
es tão cal mos, tran qüi los, por que o pro ble ma é o ex -
ces so de con su mo, numa so ci e da de mal tra pi lha,
men di ga e fa mé li ca -, o Go ver no que i mou adi po si da -
des, de mi tiu fun ci o ná ri os, con ge lou ven ci men tos, ele -
vou ju ros e im pos tos, en xu gou gas tos até en trar na
ano re xia do equi lí brio or ça men tá rio. As fa lên ci as em
mas sa des tru í ram a cli en te la po ten ci al do BNDES.

E é isto que não se dis cu te: se é pos sí vel e se já
foi pos sí vel al gu ma eco no mia ca pi ta lis ta, ex ce to a su -
í ça, per du rar, re pro du zir-se com equi lí brio or ça men -
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tá rio. É im pos sí vel! E quem diz isso, re i te ra da men te,
en tre mu i tos au to res e pen sa do res, é o Di re tor da
Agên cia dos Esta dos Uni dos para o Fu tu ro.

De ve ría mos es tar dis cu tin do não es ses im pos -
to zi nhos que vêm para nos su gar - são me ras san -
gues su gas. Se um não for su fi ci en te, como não tem
sido, edi ta-se ou tro, mais ou tro e mais ou tro. O Go -
ver no quer re sol ver não o seu pro ble ma, por que há
su pe rá vit pri má rio. O que o Go ver no quer re sol ver é o
pro ble ma dos ban que i ros, do ca pi ta lis mo fi nan ce i ro
in ter na ci o nal se nil. É isso que o Go ver no quer re sol -
ver!

As re ce i tas são acres ci das, por que qual quer re -
for ma tri bu tá ria é fe i ta para au men tar a re ce i ta num
país em que os ban cos não pa gam im pos tos, a não
ser de ma ne i ra in sig ni fi can te, de acor do com a de cla -
ra ção do pró prio Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral de
que 62% dos ban cos bra si le i ros não pa gam Impos to
de Ren da.

Va mos fa zer uma re for ma tri bu tá ria para re ti rar
dos apo sen ta dos, das pen si o nis tas, mais 2,3 bi lhões
de mi se rá ve is re a is, que não ser vem nem para ta par
uma cá rie da boca do FMI e do Ban co Mun di al.

Men don ça de Bar ros fi nan ci ou a do a ção das es -
ta ta is, e Andrea Ca la bi se en tre ga ao de lí rio e ame a -
ça usar os re cur sos do FAT, do Fun do de Ga ran tia por 
Tem po de Ser vi ço e ou tros, re co lhi dos do so ci al, para
fi nan ci ar em pre sas mul ti na ci o na is que de se ja rem vir
ex plo rar o Bra sil. O pa tri o ta e na ci o na lis ta Ca la bi com
esse des ca la bro! Que co i sa in crí vel!

Des de o pri me i ro dis cur so que aqui fiz, cla mo,
re cla mo e me can so de re pe tir: “De len da BNDES!”. O
BNDES já de ve ria, há mu i to tem po, ter sido pri va ti za -
do, se al guém des se um tos tão fu ra do por aque la ins -
ti tu i ção per ver sa. O BNDES é um ór gão pri va ti za dor e 
do a dor, é um mal para a so ci e da de bra si le i ra. Por tan -
to, um go ver no que as su mis se o lado do so ci al de ve -
ria ter como pre o cu pa ção prin ci pal, ini ci al, não a pri -
va ti za ção do Ban co do Bra sil, mas a pri va ti za ção do
BNDES, por que, des de o prin cí pio, des de 1953, ele
re ti ra re cur sos da so ci e da de e os en tre ga, com ju ros
sub si di a dos, com pra zos ca ma ra das, para os ca pi ta -
lis tas na ci o na is e es tran ge i ros.

A que da de pre ços foi o re sul ta do de li be ra do da -
que las me di das que le va ram o Bra sil à ano re xia e que 
des tru í ram a pro du ção em nome do com ba te à in fla -
ção.

O mes mo Go ver no que afir ma que a in fla ção
bra si le i ra é pro vo ca da por “ex ces so de con su mo” pro -
põe, ago ra, em sua fase “de sen vol vi men tis ta”, au -
men tar o ní vel da de man da efe ti va, ou seja, in fla ci o -
nar a de fla ção, de ses ta bi li zar a fal sa es ta bi li za ção...

Qu an do os re mé di os per ver sos, re ce i ta dos pelo FMI
e pelo Ban co Mun di al, ame a çam pro du zir uma de fla -
ção agra va do ra do de sem pre go, das fa lên ci as, da
que da da taxa de lu cro, da fome, o Go ver no pas sa a
evi tar a de fla ção, a pe ri go sa que da do ín di ce de pre -
ços. Para ten tar re ver ter a de fla ção, de po is de per ce -
be rem que esta emen da é pior do que o so ne to - a de -
fla ção é mu i to pior do que a in fla ção, do pon to de vis ta 
do ca pi tal, do ca pi ta lis mo...

A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) - (Faz
soar a cam pa i nha)

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT - DF) - Já
es tou ter mi nan do, Srª Pre si den te. De i xa rei de ler
umas 20 pá gi nas des te meu mo des to tra ba lho.

Para ten tar re ver ter a de fla ção, de po is de per ce -
be rem que esta emen da é pior do que o so ne to,
abrem o si nal ver de para a ele va ção dos pre ços dos
ser vi ços pú bli cos e dos bens pri va ti za dos, do pe tró leo 
e de ri va dos, da ener gia elé tri ca, dos pe dá gi os, etc. O
Go ver no da de fla ção e do acha ta men to dos pre ços,
ago ra, co me ça a fa zer um mo vi men to opos to, in cen ti -
van do o au men to de pre ço des ses pro du tos e des ses
ser vi ços, ou tro ra go ver na men ta is, pro vo can do a re -
du ção da ren da dis po ní vel de vi do à in clu são no or ça -
men to fa mi li ar de des pe sas de sa ú de, pri va ti za da,
edu ca ção, pri va ti za da, de pe dá gi os e “ou tros pro du -
tos” tam bém pri va ti za dos.

Então, com a taxa de ju ros nes sa al tu ra, a ren da
dis po ní vel para o con su mo só pode di mi nu ir. A fome
do povo é a ân co ra en ver go nha da e fi nal des se sis te -
ma.

Ape nas a as sun ção da dí vi da do Esta do de São
Pa u lo e o “pre go” de R$5 bi lhões em tí tu los po dres da
Pre fe i tu ra pa u lis ta na, “pen du ra dos” no Ban co do Bra -
sil, ul tra pas sa ram em mu i to as re ce i tas das ven das
das es ta ta is.

Enquan to se iam anéis e de dos das es ta ta is, a
dí vi da in ter na to tal do se tor pú bli co al can ça va as tro -
nô mi cos R$513 bi lhões.

Nes se pon to, pas so à par te fi nal para con clu ir o
meu pro nun ci a men to.

Alguém te ria de ser gran de, não ape que na do,
para que pu des se che gar à con clu são de que to das
as pro pos tas, “ce pa li nas” e do FMI, com to das as
com bi na ções pos sí ve is de po lí ti cas mo ne tá ri as, fis -
ca is, cam bi a is, de to das as for mas e ins tru men tos de
“com ba te à in fla ção”, de to das as ali an ças com o ca -
pi ta lis mo cên tri co, com o im pe ri a lis mo, com áre as de
li vre co mér cio, de glo ba li za ção e de nu an ces po lí ti -
cas, que vão da di ta du ra à de mo cra cia pos sí vel, fra -
cas sa ram. 
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Até quan do, ao des mo ro nar e en trar em cri se o
ca pi ta lis mo, ele será subs ti tu í do cla ra men te por
aque les seg men tos que fez cres cer? O ca pi ta lis mo
na Rús sia há mu i to tem po vi rou, trans for mou-se; o
so ci a lis mo real so vié ti co, que, na ver da de, ti nha mu i -
tas li ga ções, uma es sên cia mu i to pa re ci da com a do
ca pi ta lis mo, trans for mou-se ago ra numa or ga ni za ção 
ma fi o sa. Entre o mer ca do e a má fia, a di fe ren ça é mu -
i to me nor do que se su põe.

Tal vez nin guém te nha cul pa de es tar pro cu ran -
do sa í das, so lu ções den tro de um sis te ma es go ta do.
Se as so lu ções es ti ve rem fora, nou tra so ci e da de,
nou tro modo de pro du ção, só são cul pa dos os que
não ti ve rem co ra gem de di zer que o rei está nu; sem
por tas, sem sa í das, ba tem a ca be ça nas pa re des e
exe cu tam o ge no cí dio, pelo qual o FMI e o Ban co
Mun di al pe dem des cul pas.

O ca pi ta lis mo é o mais for te, o mais ar ra i ga do
de to dos os sis te mas eco nô mi cos, po lí ti cos e so ci a is
que a hu ma ni da de co nhe ceu. Se o ca pi ta lis mo ego ís -
ta, ar ra i ga do, for te, re sis tir até a des tru i ção to tal da
hu ma ni da de, o que nós es ta re mos fa zen do aqui?

“Não te ape que nes, Fer nan do”, não acres cen te
às suas ma ni fes ta ções mi tô ma nas mais uma in ver da -
de: a de que “a Opo si ção é men ti ro sa”. A re a li da de do
Bra sil sem go ver no é mais do que su fi ci en te para des -
mo ra li zar, des cre den ci ar e des le gi ti mar o seu go ver -
no. A ân co ra que res tou para sus ten tar o Pla no Real é 
a fan ta sia, a pro pa gan da en ga no sa, ân co ra sem las -
tro, leve e vo lá til como um pe ri go so bu me ran gue.

Mu i to obri ga do, Srª. Pre si den te. Des cul pe-me
por ter ul tra pas sa do o tem po.

Srª Pre si den te, peço a trans cri ção, na ín te gra,
do meu pro nun ci a men to nos Ana is do Se na do.

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA,
DO SR. SENADOR LAURO CAMPOS:

NÃO TE APEQUENES, FERNANDO

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, de po is de uma
vida co ro a da de êxi tos, vi vi da ir ma na men te, os dois
se en con tram na al vu ra as sép ti ca de uma UTI, na vi -
zi nhan ça do de fi ni ti vo, no si lên cio de onde se au sen -
tam os con ci liá bu los, as men ti ras, os con cha vos e
acon che gos, de onde as va i da des se afas tam, ali
onde a se ri e da de au tên ti ca re i na tran qüi la, o ami go
di le to se des pe de de sua gran de obra do Pre si den te
que ele cons tru iu com es me ro e com or gu lho para
isto, fora obri ga do a des cons tru ir-se, do an do os ma -
te ri a is de seu vir a ser, ali e nan do o me lhor de sua es -
sên cia, de sua cons ciên cia para a en ti fi ca ção de sua
obra mag na que era, ao mes mo tem po seu che fe, seu 

se nhor e a ori gem e fon te de suas ale gri as e de seus
tor men tos.

Os um bra is da eter ni da de não per mi tem a “fal ta
de as sep sia” a que eles fo ram le va dos a re cor rer em
nome da re a li za ção de seus ide a is, mu i tos de les per -
di dos ao lon go do ca mi nho, pela es tra da da luta em
que acre di ta vam tra var ba ta lhas pela de mo cra cia.

Qual se ria a pa la vra-selo, a fa la-lágrima, o di -
to-marca de gado, in de lé vel como fer ro in can des cen -
te pe ne tra do até a alma, o ver bo-conselho-amigo que 
fi ca ria em seu lu gar de po is de sua par ti da como uma
voz-presença for te, ne ces sá ria como um so cor ro se -
gu ro para uma cons ciên cia que ele sa bia ser fra ca, ti -
tu be an te, hu ma na, de ma si a do hu ma na, da que le ser
vo lá til, va i do so, os ci lan te como as pes qui sas de opi -
nião que mo vem seu hu mor.

No ca mi nho, lado a lado, tan tas ve zes ca í ram
quan tas ale van ta ram do chão, na es tra da eles cres -
ce ram, no so fri men to eles apren de ram o pos sí vel, na
luta con tra a di ta du ra ca le ja ram sua sen si bi li da de,
ama du re ce ram, “sem per der a ter nu ra”; mas quan tas
ou tras co i sas se per de ram.

Ago ra que se sen tia re a li za do, pron to e aca ba do 
para am pa rar seu ami go Fer nan do, Sér gio Mot ta era
obri ga do a aban do ná-lo. Ali, no de sen ga no da UTI,
sua mor te lhe pa re cia qua se uma tra i ção ao ami go
aban do na do no pó dio de uma gló ria fu gi dia, cer ca da
de pe ri gos tan tos, com lo bos ui van do de den tro da
no i te ame a ça do ra.

Que di zer numa hora as sim? Hora den sa, que
não ad mi te per da de tem po, nem des per dí cio de pa la -
vras?

“Não te ape que nes, Fer nan do”, Eis tudo. Pré di -
ca, con se lho e ser mão em qua tro pa la vras: “Não te
ape que nes, Fer nan do”.

As es tra das es tão dis tan tes, as por tas de fá bri -
ca fo ram es que ci das, as ruas e ave ni das ocu pa das
pe las mas sas com pac tas de ci da dãos que uni am
suas es pe ran ças nas di re tas já, gri to unís so no, pa la -
vra de or dem e va gi do que anun ci a va o nas ci men to
de uma nova ci da da nia. “Não te ape que nes, Fer nan -
do”, não tro ques tua par ti ci pa ção na mar cha do povo,
dos hu mil des, dos de sem pre ga dos, dos que tem
fome e sede de tra ba lho, dos que tem fome e sede de
vida, de so bre vi da, dos mar gi na li za dos da es pe ran ça
não os tro que pelo tre mor dos dés po tas so li tá ri os dos
que con fun dem, la men ta vel men te, pro tes to, afir ma -
ção, re con quis ta de di re i tos ro tos, es mu lam ba dos
como as rou pas de seus fi lhos es quá li dos, dos que
con fun dem a re a fir ma ção de uma or dem hu ma na e
jus ta com o caos, com a de sor dem. “Não te ape que -
nes, Fer nan do”, não di gas hoje que é gol pe tudo aqui -
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lo por que lu tá va mos jun tos on tem! “Não te ape que -
nes, Fer nan do”. A voz do ami go Sér gio Mot ta, rou ca
como a voz das ruas, ecoa do fun do de sua cons ciên -
cia ape que na da, pede e es pe ra que a pul são ni i li fi ca -
do ra do Pre si den te não se afir me. O Pre si den te FHC
tem dado mu i to, cada dia mais tra ba lho a seu ami go
Sér gio Mot ta. Ao con de co rar, no Peru, o ne o li be ral
san gui ná rio, in di ci a do como mal exem plo até pela se -
cre tá ria Ma de le i ne Albright de vi do seu com por ta men -
to di ta to ri al, suas re e le i ções, suas agres sões aos di -
re i tos hu ma nos, sua par ti ci pa ção em vá ri os cri mes,
in clu si ve no ho mi cí dio de um Mi nis tro da Su pre ma
Cor te, ao con de co rar el Chi no, cer ta men te Fer nan do, 
o Pre si den te, se es que ceu do con se lho do ami go
Sér gio, se ape que nou, ba i xou à es ta tu ra do con de co -
ra do, ni ve lou-se com o di ta dor do Peru. Como re pre -
sen tan te dos bra si le i ros, o Pre si den te ho me na ge ou o
mons tro em nos so nome en ver go nhan do os ci da dãos 
cons ci en tes.

O re ce io de Sér gio Mot ta sem pre foi o de que
FHC es cor re gas se numa de suas pró pri as fra que zas
e le vas se um tom bo ir re cu pe rá vel, como aque le de
que o sal vou Má rio Co vas que o im pe diu de ace i tar o
con vi te fe i to por Col lor de Mel lo para que ele fos se Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res da que le go ver no de -
com pos to.

Para ven cer as ele i ções, quan tas co i sas in con -
fes sá ve is ele, Sér gio Mot ta, fi ze ra para pou par a ver ti -
ca li da de da ima gem do can di da to. O Te sou re i ro de
Cam pa nha ele i to ral numa so ci e da de vi ci a da como a
bra si le i ra, sabe e cala os fa vo res que fo ram pro me ti -
dos em tro ca das con tri bu i ções es pon tâ ne as e cor -
rup tas que te cem o sor ve dou ro dos gas tos ele i to ra is e 
as gor das so bras de cam pa nha. Hoje não pode pa i rar 
dú vi das de que a mor te do ou tro te sou re i ro, Pa u lo Cé -
sar Fa ri as, de cor reu das di fi cul da des em ad mi nis trar
as imen sas “so bras” nas som bras mar gi na is de de pó -
si tos em pa ra í sos fis ca is ou, até mes mo, em as so ci a -
ções com a ma fi o sa n’drangheta ou com a po de ro sa
ca mor ra, a par tir da qual os ho mi cí di os em sé rie pas -
sa ram a ocor rer, ful mi nan do o pró prio te sou re i ro da
cam pa nha an te ri or. O povo sem tra ba lho, sem apo -
sen ta do ria, sem ter ra, sem teto, apa ren te men te “sem
rumo” se gue a bús so la da fome, que qua se sem pre
foi má con se lhe i ra. Estô ma go va zio não tem ide o lo -
gia; um dia, cer ta men te, ela será ape nas pul são, im -
pul so, ins tin to no co man do da gran de ca mi nha da, da
gran de vi ra da.

“Não te ape que nes, Fer nan do”, não di gas que
os va ga bun dos, os ca i pi ras, os ne o bo bos, os des pre -
za dos ci da dãos que não são gra du a dos nem
pós-graduados, que se en con tram sob tua Pre si dên -

cia, es tão “sem rumo”. Alguns de les po de rão res pon -
der-te que an tes per di do do que ali nha do, ori en ta do
pelo FMI, cen tro e ar ti cu la ção da glo ba li za ção da mi -
sé ria e da neo-exploração pra ti ca da pelo im pe ri a lis -
mo se nil.

Tal vez, al guns dos cem mil que mar cha ram so -
bre Bra sí lia co me tam a in jus ti ça de co brar de ti aque la 
pro mes sa fe i ta por Fer nan do Col lor de que, ao tér mi -
no do man da to pre si den ci al, de i xa ria o sa lá rio mí ni mo 
em 300 dó la res por mês. Sa lá rio sa la frá rio que, no dia 
14 de ja ne i ro de 1999 caiu para 78 dó la res. Em sua
pri me i ra cam pa nha, FHC pro me teu que, ao fi nal de
qua tro anos, o sa lá rio mí ni mo te ria al can ça do 250 dó -
la res\mês, 490 lon gín quos re a is.

Ao se tor nar ne o li be ral fer re nho, au tên ti co, FHC
re sol ve des tru ir o que ele de no mi nou de “le ga do da
Era Var gas” (Dis cur so de Des pe di da do Se na do,
15-12-94, in Gran des Mo men tos do Se na do, II, p.
204), “o seu mo de lo de de sen vol vi men to au tár qui co e 
ao seu Esta do in ter ven ci o nis ta”. Acre di tan do no ca pi -
ta lis mo de mer ca do, ilu mi nis ta e me ca ni cis ta, a era
FHC se ini cia ado tan do o cre do do Con sen so de Was -
hing ton e do li be ra lis mo de ex por ta ção do FMI e do
Ban co Mun di al, re pu di a dos ago ra pe los co ri fe us ar re -
pen di dos que man dam flo res às vi ú vas de suas ví ti -
mas, aos re ma nes cen tes do de sas tre anun ci a do. O
Se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so re cor da, com
or gu lho, o mo men to em que lu ta va con tra o ar ro cho
sa la ri al que pas sa ria a pre si dir. Como o Se na do der -
ro tou – “pela pri me i ra vez no go ver no au to ri tá rio uma
de ci são do go ver no que con ge la va sa lá ri os e a que
nós nos opu se mos”. De po is da pos se, o Pre si den te
FHC se es que ceu de tudo, in clu si ve de per mi tir a re -
po si ção de sa lá ri os e ven ci men tos, após cin co anos
de pre ços li vres, pe río do em que a in fla ção acu mu lou
mais de 60% sem qual quer re a jus te sa la ri al.

Os pas sos dos sem ter ra, sem tudo, sem nada,
pa re cem es tar gui a dos por “um olho cego pro cu ran do 
por um... Um olho cego va gue ia”... Vi e ram co brar es -
que ci das e des cum pri das pro mes sas? Qu a is, tan tas
e tra i do ras fa las, tan tas e frus tran tes re pro mes sas a
que se se gui ram no vos per jú ri os.

“Não te ape que nes, Fer nan do”, se jas hu mil de,
para que não ve nhas a ser hu mi lha do.

A subs ti tu i ção do Che fe de Go ver no, a des ti tu i -
ção do Pri me i ro Mi nis tro, no re gi me par la men ta ris ta,
é acon te ci men to nor mal e re cor ren te, con se qüên cia
de um voto de des con fi an ça do Par la men to. Por que
fa zer tan ta ce le u ma e alar de di an te de uma pro pos ta
de im pe di men to que, se che gar a ser apre sen ta da,
de ve rá ser apro va da pelo Con gres so, pas sar pe las
co mis sões es pe ci a is e, tal vez, caso se ve ri fi que cri me 
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de res pon sa bi li da de, pelo jul ga men to do Se na do em
ses são di ri gi da pelo Pre si den te do Su pre mo. Será
que isto é gol pe ou será sua ma jes ta de por ta dor de
uma per so na li da de in fla da, nar cí si ca, que se con si de -
ra aci ma de qual quer jul ga men to? “Não te ape que -
nes, Fer nan do”, re co nhe ce que a re e le i ção foi um
gol pe, pelo me nos con tra a tra di ção po lí ti ca e o di re i to 
cons ti tu ci o nal bra si le i ro.

O Pro er im pro vi sa do num sá ba do de no i te para
so cor rer o Ban co Na ci o nal que fal si fi ca ra mo e da es -
cri tu ral, em cuja di re ção se en con tra va tua nora, Ana
Lú cia Ma ga lhães Pin to, aca bou di la pi dan do mais de
12 bi lhões de nos sos es cas sos re a is.

O Pro je to Si vam, os ca i pi ras têm boa me mó ria,
re ce beu um em prés ti mo do Exim bank de 1,3 bi lhão
de dó la res que só po de ri am ser usa dos para com prar
equi pa men tos pro du zi dos pela Rayt he on, dos Esta -
dos Uni dos, onde cri ou “20 mil no vos em pre gos”, de
acor do com te le fo ne ma que tu des te ao Pre si den te
Clin ton. Se fos se apli ca da no Bra sil, aque la soma te -
ria cri a do 60 mil no vos em pre gos, at home. “Não te
ape que nes, Fer nan do”, não op tes pe los in te res ses
do “gran de povo no Nor te”, não de sem pre gue ca i pi -
ras aqui para cri ar em pre gos para os ca u bóis e ian -
ques de lá.

Sér gio Mot ta cal cu lou que a re ce i ta da ven da
das em pre sas es ta ta is de te le co mu ni ca ções so ma ria
algo en tre 60 e 80 bi lhões de dó la res. O ba ra te i ro
Men don ça de Bar ros, co-piloto da Dona Lan dau, tor -
rou tudo; o BNDES, ven de dor-doador, com pa re ceu
em al guns le i lões como com pra dor de em pre sas que
ele pró prio ofer ta va, para “es quen tar” a brin ca de i ra;
em pre sas es ta ta is es tran ge i ras, pro van do que por
se rem es ta ta is não são in com pe ten tes nem in de se já -
ve is, com pra ram no mar te lo li ge i ro, es ta ta is bra si le i -
ras; pen san do en ga nar ne o bo bos e ca i pi ri as, su ba va -
li a ram o pa tri mô nio de al gu mas para fin gir que elas
fo ram do a das com ágio, isto é, aci ma da ava li a ção de
pai para fi lho que in ver teu o re frão “quem des de nha
quer com prar”, tro can do-o pelo neo-"es per to" “quem
des de nha e su ba va lia quer ven der... quer doar”. O es -
cân da lo da ven da da Te le brás ain da con se guiu ser
pior; pe da ços da que le se tor de se gu ran ça na ci o nal,
as co mu ni ca ções, fo ram en tre gues a em pre sas es -
tran ge i ras, como a es ta tal Te le fó ni ca da Espa nha;
Lara Re zen de pe diu e ob te ve per mis são pre si den ci al
para usar o nome de Fer nan do Hen ri que, que re ce -
beu o co di no me de “bom ba atô mi ca”, para con se guir
ava is e re cur sos fa vo re ce do res de seus ve lhos e
opor tu nis tas ami gos do Ban co Oppor tu nity.

Para acal mar ain da mais sua con siên cia anes -
te si a da, o “in con sú til” Men don ça de Bar ros, co man -

dan do a li vre con cor rên cia, dis se que a fir ma con cor -
ren te do Oppor tu nity no le i lão da Te le nor te-leste, per -
ten cen te a seus ju ra dos “ini mi gos” era uma “te le gan -
gue”. A te le gan gue ven ceu, é a ope ra do ra da Te le nor -
te-leste, e a Ana tel, cri a da por Sér gio Mot ta para fis -
ca li zar as em pre sas pri va ti za das, con fes sa que a
guan gue está li vre para abu sar e go zar, por que a
Agên cia não tem fis ca is su fi ci en tes; a mes ma de cla -
ra ção de im com pe tên cia foi re pe ti da pela di re ção da
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, pre si di da pelo ou tro
gen ro, em re la ção ao sis te ma de dis tri bu i ção de pe -
tró leo e de ri va dos. O ví rus que atin giu as Agên ci as di -
tas fis ca li za do ras é o mes mo que con ta mi na a di re -
ção de fis ca li za ção do Ban co Cen tral, que ser viu de
mo de lo às Agên ci as com pla cen tes.

Em con se quên cia das po lí ti cas de con tra ção da
de man da co e ren tes com o fal so di ag nós ti co de que a
in fla ção bra si le i ra era ca u sa da por ex ces so de con su -
mo, o go ver no que i mou adi po si da des, de mi tiu fun ci o -
ná ri os, con ge lou ven ci men tos, ele vou ju ros e im pos -
tos, en xu gou gas tos até en trar na ano re xia do equi lí -
brio or ça men tá rio.

As fa lên ci as em mas sa des tru í ram a cli en te la
po ten ci al do BNDES. Men don ça de Bar ros fi nan ci ou
a do a ção das es ta ta is e Andrea Ca la bi se en tre ga ao
de lí rio e ame a ça usar os re cur sos do FAT e ou tros, re -
co lhi dos do so ci al, para fi nan ci ar em pre sas mul ti na ci -
o na is que de se ja rem vir ex plo rar o Bra sil. A que da de
pre ços foi o re sul ta do de li be ra do da que las me di das
que des tru í ram a pro du ção em nome do com ba te à
in fla ção.

O mes mo go ver no que afir ma que a in fla ção
bra si le i ra é pro vo ca da por “ex ces so de con su mo”,
pro põe, ago ra, em sua fase “de sen vol vi men tis ta”, au -
men tar o ní vel de de man da efe ti va, ou seja, in fla ci o -
nar a de fla ção, de ses ta bi li zar a fal sa es ta bi li za ção...
Qu an do os re mé di os per ver sos, re ce i ta dos pelo FMI
e pelo Ban co Mun di al, ame a çam pro du zir uma de fla -
ção agra va do ra do de sem pre go, das fa lên ci as, da
que da da taxa de lu cro, da fome, o go ver no pas sa a
evi tar a de fla ção, a pe ri go sa que da do ín di ce de pre -
ços. Para ten tar re ver ter a de fla ção, de po is de per ce -
be rem que esta emen da é pior do que o so ne to,
abrem o si nal ver de para a ele va ção dos pre ços dos
ser vi ços pú bli cos e dos bens pri va ti za dos, do pe tró leo 
e de ri va dos da ener gia elé tri ca dos pe dá gi os etc.,
pro vo can do a re du ção da ren da dis po ní vel de vi do à
in clu são no or ça men to fa mi li ar de des pe sas de sa ú -
de, edu ca ção, de pe dá gi os e de ou tros “pro du tos pri -
va ti za dos”. Os con su mi do res con su mi dos pas sa ram
a sen tir sa u da de das ve lhas ine fi ciên ci as, das an ti gas 
mas ba ra tas in com pe tên ci as. “Não te ape que nes,
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Fer nan do”. Ape nas a as sun ção da dí vi da do Esta do
de São Pa u lo e o “pre go” de 5 bi lhões de re a is em tí tu -
los po dres da pre fe i tu ra pa u lis ta na, “pen du ra dos” no
Ban co do Bra sil ul tra pas sa ram em mu i to as re ce i tas
das ven das das es ta ta is.

Enquan to se iam anéis e de dos das es ta ta is, a
dí vi da in ter na to tal do se tor pú bli co al can ça va as tro -
nô mi cos 513 bi lhões de re a is.

Para man ter as im por ta ções ne ces sá ri as para
acha tar os pre ços in ter nos e “es ta bi li zar” não se sabe
o que, o câm bio teve de ser man ti do so bre va lo ri za do.
O dé fi cit co mer ci al pas sou a ser a con se qüên cia ine -
vi tá vel do “com ba te à in fla ção”; as em pre sas na ci o na -
is fa li ram, ti ve ram de se en tre gar aos con cor ren tes
ex ter nos, fe char os em pre gos, su ca te ar se to res in te i -
ros do par que in dus tri al. Qu an do as re ser vas in ter nas 
e os em prés ti mos ex ter nos mos tra ram que as im por -
ta ções sub si di a das que an co ra vam os pre ços e a
taxa de in fla ção de ram mos tras de fa di ga, a úni ca so -
lu ção era a ma xi des va lo ri za ção. Em se gui da, o su i cí -
dio sem hon ra, o con ge la men to do con su mo e dos in -
ves ti men tos en ri je ci dos pela ele va ção da taxa de ju -
ros a en lou que ci dos 45% ao ano.

Para ven cer a re e le i ção cons ti tu ci o na li za da por
meio de “re la ções pou co as sép ti cas com o Con gres -
so”, o Bra sil teve de sair da ina ção com o jato d’água
fria de no mi na do “Bra sil em Ação”. Como uma pro -
mes sa é, em cer to sen ti do, o iní cio da ação, o nome
se re ve lou cí ni co, mas não fal so ou men ti ro so, no pri -
me i ro mo men to. O Bra sil em Ação pro me teu ina u gu -
rar 42 obras em an gus to pra zo pré-eleitoral, sal var
“três se to res” que a pre ser va ção do real ha via le va do
à fa lên cia, se gun do de cla ra ção do re can di da to à Ga -
ze ta Mer can til, de 19 de ju nho, pp. 9, 10 e 11. Na re -
pos se, 4 anos e sete me ses após a pri me i ra pos se, o
re ju ve nes ci do Pre si den te, im pe ni ten te, se es que ce
do “pa co te das per ver si da des” di tas ne ces sá ri as e re -
pro me te a re to ma da do de sen vol vi men to. Re cai no
de sen vol vi men tis mo que ele e o con fiá vel e sé rio
Enzo Fal le to ti nham ana li sa do cri ti ca men te no li vro
De pen dên cia e De sen vol vi men to na Amé ri ca La ti na.
Escre ve ram em 1970: “Assim, o de sen vol vi men to, a
par tir des se mo men to, re a li za-se in ten si fi can do a ex -
clu são so ci al, e já não só das mas sas mas tam bém de 
ca ma das eco no mi ca men te sig ni fi ca ti vas da eta pa an -
te ri or, cuja prin ci pal al ter na ti va ago ra é con se guir in -
cu lar-se sub si di a ri a men te ao se tor mo no po lis ta mo -
der no e tam bém vin cu lar-se em for ma su bor di na da
ao sis te ma de do mi na ção po lí ti ca que se ins ta u ra”, e
an tes: “em con se qüên cia, para au men tar a ca pa ci da -
de de acu mu la ção (e,logo, de cri a ção de no vos em -
pre gos, lem bre-se)é ne ces sá rio con ter as de man das

re i vin di ca tó ri as das mas sas. Isto é, a po lí ti ca de re dis -
tri bu i ção que am pli a ria seu con su mo tor na-se ine fi caz 
e mes mo, em de ter mi na das con di ções, per tur ba do ra
do de sen vol vi men to”. (Fer nan do Hen ri que Car do so e
Enzo Fa let to, De pen dên cia e De sen vol vi men to na
Amé ri ca La ti na, Za har Edi to res, Rio, p. 131). Assim, o 
so ció lo go que ha bi ta a pele do Pre si den te se con ven -
ceu, há mu i to tem po, de que o ca pi ta lis mo de pen den -
te se tor na in com pa tí vel com a re dis tri bu i ção de ren da 
na ci o nal e exi ge o avan ço da ex clu são so ci al; logo, o
Avan ço Bra sil é si nô ni mo de avan ça mar gi na li za ção,
avan ça ex clu são, avan ça trans fe rên cia de re cur sos e
de do ta ções do so ci al para o es pe cu la ti vo, de acor do
com o tex to aci ma ci ta do. O mo de lo de cres ci men to
de pen den te do ca pi tal, da téc ni ca e da sub mis são às
re la ções ex ter nas, in ter na ci o na is, de sen vol ve as con -
tra di ções in ter nas e as de cor ren tes da pró pria de pen -
dên cia “é fá cil com pre en der que nes sas con di ções a
ins ta bi li da de po lí ti ca au men te na me di da em que a
con so li da ção do es ta do, como ex pres são de po der,
de pen de do jogo ele i to ral, por ou tro lado, a pos si bi li -
da de de man ter esse jogo tor na-se mais pre cá ria à
me di da que di mi nua o flu xo de in ves ti men tos es tran -
ge i ros que se re duz em fun ção do mo vi men to in ter na -
ci o nal de ca pi ta is”. É tam bém por isto que a re e le i ção
te me rá ria cons ti tu iu-se na prin ci pal ca u sa de agra va -
men to das ten sões, pres sões e re i vin di ca ções das
mas sas no pe río do pós-reeleitoral.

Se o de sen vol vi men to de pen den te se trans for -
ma em seu opos to, o “de sen vol vi men to do sub de sen -
vol vi men to” (na ex pres são pi o ne i ra de André Gun der
Frank), no de sen vol vi men to da mar gi na li za ção, no
de sen vol vi men to da con cen tra ção da ren da na ci o nal, 
no de sen vol vi men to dos en di vi da men tos ex ter no e in -
ter no, do de sen vol vi men to da fa lên cia dos ór gãos,
dos ser vi ços, das em pre sas es ta ta is, das em pre sas
na ci o na is for ne ce do ras de pe ças e in su mos para as
in dús tri as trans plan ta das, por que se ape que nar, es -
con den do a ver da de, por que não ter co ra gem de jo -
gar a to a lha ao chão e anun ci ar o fim do de sen vol vi -
men to eco nô mi co ca pi ta lis ta de pen den te, que sig ni fi -
ca ria o fim da mar gi na li za ção, da ex clu são so ci al e
das an gús ti as e so fri men tos im pos tos à so ci e da de?
Há mais de 30 anos se anun ci am, no Bra sil, pla nos e
pro je tos de de sen vol vi men to como se fos se pos sí vel
re a li zar o im pos sí vel, de sen vol ver o so ci al, fa zer
“tudo pelo so ci al”, re dis tri bu ir a ren da na ci o nal, fa zer
cres cer o bolo para dis tri buí-lo de po is, sem pre de po -
is, como se a for ma de for ma do ra, o sa pa to chi nês de
nos sas re la ções so ci a is, eco nô mi cas e po lí ti cas não
con di ci o nas sem a es ta bi li za ção da per ver si da de e
pre con du zis sem o cres ci men to tor tu o so, de pen den -
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te, con cen tra dor de ren da e ri que za, ex clu den te das
ba ses po pu la res. O obs cu re ci men to ide o ló gi co não
quer de i xar que se veja o que fi cou cada dia mais ób -
vio: não se tra ta de de sen vol vi men to da es pé cie hu -
ma na, con tra o qual nin guém po de ria se opor, mas do 
de sen vol vi men to ca pi ta lis ta de pen den te, sub me ti do,
que sig ni fi ca de sen vol vi men to da mar gi na li za ção
con for me es cre veu o Pro fes sor Fer nan do Hen ri que.
Qual dos fer nan do é mais con fiá vel, pos sui ma i or co -
e fi ci en te de cre di bi li da de, tem o dis cur so me nos bi a -
sed, dis tor ci do po li ti ca men te, o Pro fes sor ou o Pre si -
den te?

Como co brar dos par ti dos de opo si ção, que não
pas sa ram por 20 anos de ex pe riên ci as frus tra das, a
apre sen ta ção de pla no de go ver no que dê rumo ao
caos? Será que as ex pe riên ci as ne o li be ra is im pos tas
a to dos os pa í ses da Amé ri ca La ti na, ex ce to Cuba, 
Isra el,  Rús sia etc. não pro vam e com pro vam que to -
das as ten ta ti vas de cons tru ção de uma so ci e da de
dig na do ho mem e de suas po ten ci a li da des, den tro
dos mar cos do ca pi ta lis mo, fra cas sa ram com ple ta -
men te? Será que ain da não se per ce beu que des de o
fi nal dos anos 40 a fal sa es co lha, o con fron to ide o ló gi -
co en tre mo ne ta ris tas adep tos do FMI e de suas per -
ver sas re ce i tas e os di tos es tru tu ra lis tas, de sen vol vi -
men tis tas ce pa li nos tem por ob je ti vo co mum, en tre
ou tros, li mi tar o de ba te eco nô mi co, so ci al e po lí ti co,
ocu par o es pa ço do dis cur so com uma pro ble má ti ca
me nor, ape que na da, en tre de sen vol vi men tis tas e
não-desenvolvimentistas evi tan do co lo car a op ção
real que di vi diu o mun do des de pelo me nos o iní cio da 
guer ra fria, en tre ca pi ta lis mo e so ci a lis mo?

Os ne o li be ra is e os ne o key ne si a nos for ma ram
“seus tri lhos men ta is”, (Gun nar Myrdal) cri a ram res -
pos tas con di ci o na das aos pro ble mas eco nô mi cos
como se não hou ves sem cri ses. Não per ce be ram que 
as ra ci o na li da des de um mo men to, as me di das ade -
qua das a um es tá gio de de sen vol vi men to do ca pi ta -
lis mo se tor nam ir ra ci o na is e de sas tro sas no mo men -
to se guin te. A par tir da dé ca da de 40 fi cou cada vez
mais pa ten te que a di co to mia en tre de sen vol vi men tis -
tas e mo ne ta ris tas era com ple ta men te fal sa. Pu lu la -
ram nas dis cus sões de eco no mis tas, so ció lo gos e ci -
en tis tas so ci a is po la ri za ções que che ga ram a ocu par
o es pa ço do dis cur so aca dê mi co e po lí ti co en tre os
par ti dá ri os do FMI, mo ne ta ris tas, que eri gi ram o com -
ba te à in fla ção como prin ci pal ob je ti vo da ação dos
go ver nos e das so ci e da des sub de sen vol vi das, e os
adep tos do nas cen te Ce pal, di ri gi do por Raul Pre -
bisch, in ti tu la dos es tru tu ra lis tas, e que con si de ra vam
que a acu mu la ção de ca pi tal, o cha ma do de sen vol vi -
men to eco nô mi co e so ci al de ve ria ser a meta real da

ação co le ti va co or de na da e pla ne ja da para aque le
fim. Para os de sen vol vi men tis tas, a in fla ção se ria um
sub pro du to da fal ta de ca pi tal, do ba i xo es tá gio de
acu mu la ção ca pi ta lis ta, como con vi nha à ide o lo gia
“de sen vol vi men tis ta”. O com ba te à in fla ção só po de -
ria al can çar êxi to, de acor do com os ideó lo gos do “de -
sen vol vi men to”, na me di da em que “o cír cu lo vi ci o so
da po bre za” (Gun nar Myrdal) fos se rom pi do, jus ti fi -
can do, com mais esse ar gu men to, a ad vo ca cia da
acu mu la ção a qual quer pre ço. Os eco no mis tas ocu -
pa ram par te de seus dis cur sos, de suas ter tú li as aca -
dê mi cas, de seus se mi ná ri os e de to dos os fó runs de
de ba te es co lhen do qua is as me lho res so lu ções para
rom per cír cu los vi ci o sos da po bre za, se atra vés de
“in ves ti men tos re la ci o na dos pela de man da”, atra vés
de gran des e ma ci ças do ses de in ves ti men tos pú bli -
cos (o big push de Ro sen te in Rod han) ou se atra vés
de uma sé rie de es tí mu los e in cen ti vos cen tra dos em
tor no de agên ci as ofi ci a is de fo men to ca pa zes de
atra ir e ele var a taxa de lu cro do ca pi tal.

O di ag nós ti co unâ ni me era o de que o pro ble ma
do ca pi ta lis mo sub de sen vol vi do é a fal ta de ca pi tal, o
ca pi tal tudo so lu ci o na. Rag nar Nurk se foi o úni co es -
cri tor ace i to pela se i ta de sen vol vi men tis ta a afir mar
que o sub de sen vol vi men to era o equi va len te pe rí fé ri -
co do su bem pre go Key ne si a no e que de sen vol vi men -
to eco nô mi co era o equi va len te ao ple no em pre go
Key ne si a no. Para quem per ce beu que o “ple no em -
pre go” ca pi ta lis ta, Key ne si a no, só se ria al can ça do se
os sa lá ri os se re du zis sem pari pas so com o au men to
do em pre go, se “sa lá rio zero ou ne ga ti vo as se gu ra o
ple no em pre go”, o “de sen vol vi men to” eco nô mi co do
Ce pal, ver são sub de sen vol vi da do ple no em pre go, só 
po de ria ser al can ça do me di an te ar ro cho sa la ri al, ape -
to do cin to, es pe ra do “cres ci men to do bolo” e ou tras
fal sas pro mes sas.

No ho ri zon te his tó ri co do ca pi ta lis mo pe ri fé ri co
pa re cia não ha ver es pa ço se quer para pro por as
ques tões prin ci pa is que pre o cu pa vam os mar xis tas,
en tre elas, no caso, a de que o ca pi tal, suas con tra di -
ções, cri ses, re la ções de ex clu são, de mú tua de pen -
dên cia, de po la ri za ção, de do mi na ção do im pe ri a lis -
mo in ter na ci o nal e, no fi nal do pro ces so, a dí vi da pú -
bli ca, a dí vi da ex ter na e a cri se de so bre-acumulação
de ca pi tal e não ape nas a “de te ri o ra ção das re la ções
de tro cas” in ter na co na is, e ou tras ques tões pe que nas 
de ve ri am ter pri o ri da de nas con tro vér si as.

Não fi cou ja ma is cla ro, no mo men to em que a
guer ra fria evi den ci a va a re par ti ção do mun do en tre
ca pi ta lis mo Key ne si a no de um lado, e co mu nis mo
real de ou tro, que to das as di co to mi as e dis cus sões
en tre FMI e Ce pal, en tre mo ne ta ris tas e es tru tu ra lis -
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tas ti nham por ob je ti vo prin ci pal ocu par o es pa ço do
dis cur so, cri ar fal sas e pe que nas “op ções” in ter nas
en tre cor ren tes, gru pos e se i tas em que os cis mas de -
ve ri am ocor rer. Escre veu Cel so Fur ta do em seu li vro
de me mó ri as, Fan ta sia Orga ni za da, que, ao co nhe cer 
Ro ber to Cam pos, per ce beu que ti nha com ele “gran -
des afi ni da des”. Em 1958, em pa les tra no Chi le, Ro -
ber to Cam pos con fes sa que os cha ma dos es tru tu ra li -
sas eram, ape nas, os mo ne ta ris tas no po der. Raul
Pre bisch, o úni co ideó lo go que pa re ce ter com pre en -
di do o sen ti do das fal sas dis cus sões e po la ri za ções
que eri gi ram pe que nas e su per fi ci a is di fe ren ças em
di vi so res d’àgua, o úni co la ti no-americano a ter es cri -
to um li vro so bre Key nes nos anos qua ren ta, ju si fi cou
o trans plan te, para a Amé ri ca La ti na, do con te ú do
apa ren te do ca pi ta lis mo Key ne si a no e fez dele o mol -
de so bre o qual fo ram er gui das as ba ses do ca pi ta lis -
mo Key ne si a no pe ri fé ri co, a ide o lo gia do de sen vol vi -
men to do Ce pal (cf. La u ro Cam pos, Con trole Eco nô -
mi co e Con tro le So ci al, mí meo. Roma, 1958, p. 37).

“Acu mu lar, acu mu lar, isto é, Mo i sés e os Pro fe -
tas” pas sou a ser, tam bém, o dís ti co do ca pi ta lis mo
sub de sen vol vi do. Inves ti men tos es tran ge i ros, in ves -
ti met nos es ta ta is, jo int ven tu res, in ves ti men tos de ca -
pi ta is na ci o na is, au men to da “pou pan ça in ter na” por
meio da abs ti nên cia dos tra ba lha do res na ti vos, aper -
to do cin to, ar ro cho sa la ri al, ex clu são, im pu ta ção da
cul pa pelo sub de sen vol vi men to à pre sen ça de uma
po pu la ção in com pe ten te, va ga bun da, des pre pa ra da
para a mo der ni da de, im pu ta ção dos ba i xos ní ve is de
sa lá ri os à ofer ta abun dan te de mão de obra, isto é, ao
ex ces si vo nú me ro de fi lhos que se ri am pro du zi dos
pela ir res pon sa bi li da de se xu al de nos sa po pu la ção
mes ti ça, mu la ta, ca paz de au men tar a ofer ta de tra ba -
lho e de re du zir o sa lá rio real (Arthur Le wis), ba i xar os
cus tos de nos sas mer ca do ri as e os pre ços de nos sas
ex por ta ções, pro du zin do a “de te ri o ra ção das re la -
ções de tro ca”, por nos sa cul pa. A in fla ção en con trou
sua ex pli ca ção ide o ló gi ca numa su pos ta “ri gi dez da
ofer ta de pro du tos agrí co las”... Con for me Cel so Fur -
ta do e Pre bisch res pon de ram a Var gas, em vi si ta de
agra de ci men to por um te le gra ma por ele en vi a do ao
Mé xi co e que te ria sido cru ci al para re sol ver uma
guer ra ima gi ná ria en tre FMI e Ce pal, a pro ble má ti ca
re la ti va à mo e da, ao cré di to e aos ban cos fi ca ra aos
cu i da dos do FMI e, por isto, o Ce pal os re ti ra ra de seu
uni ver so de es tu do. Assim, a ide o lo gia do Ce pal, en tre
ou tras de for ma ções e sim pli fi ca ções, é cons tru í da so -
bre a re pre sen ta ção, a fal sa ima gem de uma eco no mia
amo ne tá ria, sem ban cos, sem ca pi tal fi nan ce i ro.

A ver da de i ra dis cus são que di vi dia e po la ri za va
o mun do ca pi ta lis mo ou co mu nis mo foi ex pul sa dos

me i os “sé ri os”, das aca de mi as, sen do o de ba te ocu -
pa do pela di ta du ra do dis cur so úni co. Os tec no cra tas
fri os e bem ades tra dos que nos sas bur gue si as fo ram
ca pa zes de pro du zir usa ram des de a in fla ção ro e do ra 
de sa lá ri os e pro mo to ra de acu mu la ção e de de sen -
vol vi men to até a de fla ção subs ti tu í da por ins tru men -
tos de re pres são, de cen su ra, de fe cha men to de sin -
di ca tos, de de sar ti cu la ção das ins ti tu i ções cri a das
pela so ci e da de ci vil de con ge la men to de sa lá ri os e
pro i bi ção de re a jus te de sa lá ri os e ven ci men tos; o ca -
pi ta lis mo usou des de o es ta do po pu lis ta e re em pre -
ga dor dos tra ba lha do res de mi ti dos pe las ino va ções
tec no ló gi cas ou pe las cri ses eco nô mi cas, des de a
acu mu la ção nas em pre sas es ta ta is até a pri va ti za ção 
ma nía co-depressiva; des de a aber tu ra ao ca pi tal es -
tran ge i ro re ce bi do com do a ções de ter re nos, com
isen ções tri bu tá ri as, com em prés ti mos con ce di dos
com taxa de juro e de câm bio sub si di a das ofi ci al men -
te até mo men tos ra ros de na ci o na lis mo pro te ci o nis ta, 
des de a re du ção de sa lá ri os e de re du ção do cha ma -
do cus to Bra sil a fim de ele var a taxa de lu cro, até uma 
pe que na ele va ção do sa lá rio real me di an te re du ção
dos pre ços dos ali men tos e de ma is itens do cus to de
pro du ção da for ça de tra ba lho ur ba no, des de o apo io
da ex plo ra ção do cam po pela ci da de, isto é, pe las in -
dús tri as, co mér cio e ban cos ur ba nos até o sub sí dio à
pro du ção, co mer ci a li za ção e ex por ta ção de pro du tos
agro-pecuários, des de per dões, isen ções e
não-fiscalização de im pos tos e de es tí mu los às ex -
por ta ções até ta xas cam bi a is e alí quo tas de im por ta -
ção fa vo rá ve is às im por ta ções, do es ta do po pu lis ta,
até mes mo do es ta do le gi ti ma do em ele i ções di tas
de mo crá ti cas, até o es ta do mi li ta ris ta des pó ti co, au to -
ri tá rio. No es pa ço do ca pi ta lis mo la ti no-americano to -
dos os ins tru men tos dis po ní ve is, to dos os pro du tos
da ima gi na ção cri a do ra in te li gen te e da bur ra, fo ram
ex pe ri men ta dos. Da ação de to dos eles re sul tou uma
so ci e da de bár ba ra, anô mi ca, in jus ta e tos ca que so -
bre vi ve à mar gens dos gran des cas te los in dus tri a is e
das ca te dra is gó ti cas dos ban cos.

“Não te ape que nes, Fer nan do”. Não te re du zas
a pon to de ca be res no ve lho e es tre i to es pa ço que di -
vi dem mo ne ta ris tas e es tru tu ra lis tas, fa ri nhas do
mes mo saco do ca pi tal há mais de qua ren ta anos
con ju ga dos para re a li za rem a en ga na ção ide o ló gi ca
de sen vol vi men tis ta. As fal sas dis cus sões que ocu pa -
ram o es pa ço do dis cur so e eli mi na ram a di vi são real
do mun do da guer ra fria en tre ca pi ta lis mo e co mu nis -
mo fo ram tra va das em cen tros, nú cle os de es tu do
que se es pa lha ram pela Ame ri ca La ti na. Na Fran ça, A 
Esco la de Altos Estu dos, pre si di da por Fran ço is Per -
roux  que con tou com a co la bo ra ção de Sa mir Amin,
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Chris ti an Pal lo ix, Arghi ri Ema nu el e ou tros, na Itá lia, a 
Svi mez, de po is Svez, di ri gi da por Cláu dio Na po le o ni,
re u niu, en tre ou tros, Mar ra ma e Si los La bi ni.

Par ti ci pan do even tu al men te das dis cus sões,
Ro sens te in Rod han, Kal lec ki, Gun nar Myrdal, Rag nar 
Nurk se... Se den tro do es pa ço ca pi ta lis ta que se li mi -
ta dia a dia pelo de sen vol vi men to da dí vi da ex ter na,
pelo de sen vol vi men to da dí vi da pú bli ca, pelo de sen -
vol vi men to da dí vi da so ci al, pelo de sen vol vi men to do
hi a to tec no ló gi co, pelo de sen vol vi men to das dí vi das
dos es ta dos e dos mu ni cí pi os como fa lar em de sen -
vol vi men to e lan çar um ré pi to às opo si ções para que
elas for ne çam rumo e so lu ção para os pro ble mas
que, des de pelo me nos 1977, sa bi as que não po de ri -
am ser su pe ra dos den tro do cír cu lo de giz da de pen -
dên cia do ca pi ta lis mo pe ri fé ri co bra si le i ro. “Não te
ape que nes, Fer nan do”. Ser gran de não é ar ran jar
uma re e le i ção para pro lon gar por mais qua tro anos os 
sa cri fí ci os, as an gús ti as, o de ses pe ro e a re je i ção de
um povo que de ve rá pa gar até o fim os en ga nos ele i -
to ra is de que foi ví ti ma.

As di co to mi as me ca ni cis tas que ocu pa ram o
uni ver so de aná li se nas dé ca das de 50 e de 60 não
fo ram obras ape nas de eco no mis tas. Tam bém so ció -
lo gos, “pen sa do res so ci a is”, an tro pó lo gos, po li ti có lo -
gos e can di da tos a emi nên cia par da de qual quer go -
ver no em pres ta ram suas co la bo ra ções para obs cu re -
cer a po la ri za ção real en tre ca pi ta lis mo e co mu nis mo. 
As du a li da des pro pos tas por Tön ni es (Gem mens -
chaft und Ge sel chaft), por Red fi eld (Yu ca tan, a Cul tu -
re in Tran si ti on), pela di co to mia en tre so ci e da de tra di -
ci o nal e so ci e da de pro fa na, etc., “de sem pe nha ram
um pa pel de ci si vo na for mu la ção des se tipo de aná li -
se do de sen vol vi men to”, es cre ve ram Fer nan do Hen -
ri que Car do so e Enzo Fa let to em De pen dên cia e De -
sen vol vi men to na Amé ri ca La ti na, p. 17. Se a pre sen -
ça de Marx ti ves se sido per mi ti da nas uni ver si da des,
nas re vis tas, na im pren sa nos anos 50 e 60, ao in vés 
de se dis cu tir os te mas do de sen vol vi men tis mo ce pa -
li no, efe i to de mons tra ção", for ma ção de pou pan ça,
tri pés de in ves ti men tos, big pus hes, ofer ta ili mi ta da
de mão-de obra, in fla ção, de te ri o ra ção dos pre ços de
in ter câm bio, es tru tu ra lis mo e mo ne ta ris mo, as du a li -
da des se ri am ou tras, en tre ca pi ta lis ta e as sa la ri a dos,
a es tru tu ra te ria ou tro con ce i to ba se a do nas pró pri as
re la ções so ci a is da pro du ção, a mer ca do ria se ria vis -
ta como va lor de uso e va lor de tro ca, as re la ções
con fli ti vas en tre mer ca do ria e di nhe i ro te ri am sido co -
lo ca das, a acu mu la ção de ca pi tal mos tra ria a ten dên -
cia para a que da da taxa de lu cro, as cri ses de des -
pro por ção, de sub con su mo e de so bre a cu mu la ção
te ri am acen di do o si nal ver me lho para aler tar os in gê -

nu os tec ni cis tas quan to aos pe ri gos do de sen vol vi -
men to; o im pe ri a lis mo te ria sido vis to per me an do o fu -
tu ro das re la ções eco nô mi cas in ter na ci o na is, a mo -
no po li za ção, a trus ti fi ca ção das em pre sas ca pi ta lis -
tas, as ir ra ci o na li da des da eco no mia de mer ca do e o
ca rá ter bur gues do Esta do in dus tri a lis ta sub de sen -
vol vi do... As dis cus sões te ri am sido mais ri cas do que 
as que fo ram ape que na das pela pre sen ças da ide o lo -
gia ce pa li na e de suas fal sas di co to mi as.

Os go ver nos di ta to ri a is, pós 1964, mo no lí ti cos,
as su mi ram o po der ab so lu to em nome de um ou tro bi -
nô mio: o oni pre sen te de sen vol vi men to ao qual uni -
ram a se gu ran ça na ci o nal do ca pi tal. De sen vol vi men -
to e se gu ran ça, a pri me i ra edi ção do ne o li be ral de -
sen vol vi men to e es ta bi li da de.

Com a abo li ção do plu ri par ti da ris mo, com a dou -
tri na da efi ciên cia do “co man do úni co”, das de ci sões
cen tra li za das, fi cou di fí cil en con trar uma di co to mia,
um du a lis mo que pu des se ocu par o lu gar e o pa pel do 
es per to “de sen vol vi men to X es tru tu ra lis mo”. A du a li -
da de foi le va da para den tro do pró prio go ver no di ta to -
ri al onde as su miu a for ma de “li nha dura x li nha li be -
ral”. A di vi são en tre as fac ções de sol da dos de um
mes mo exér ci to muda de nome, mas con ti nua a pres -
tar os mes mos ser vi ços ao po der úni co, ao dis cur so
in con tro ver so, à di ta du ra po lí ti ca. Cri ou-se um mito,
um tutu ame a ça dor das po pu la ções in fan ti li za das
pelo ter ror: se o povo e os par ti dos po lí ti cos não ace i -
ta rem ca la dos as me di das fas cis tas edi ta das pela di -
ta du ra ao co man do, “a li nha dura” as su mi rá tra zen do
o pior, o re i no do Apo ca lip se. Ten do cri a do uma al ter -
na ti va úni ca e mais dura ain da, os mi li ta res ao co -
man do pu de ram ali ci ar mu i tos apo i a do res do go ver no 
que, além da promes sa de de sen vol vi men to es ta ria ga -
ran tin do a se gu ran ça até mes mo con tra gru pos pa ra mi li -
ta res. O Ma re chal cas te lo Bran co, de mons tran do as dú -
vi das exis ten tes a res pe i to da “li nha dura”, lan çou um de -
sa fio para que ela sa ís se das tre vas" e vi es se lu tar à luz
do dia. “Não te ape que nes, Fer nan do”. Res ga ta teu pas -
sa do, mos tra que a cri se da Amé ri ca La ti na e Ca ri be cri -
ou o pal co que es pe ra um lí der de mo crá ti co, pre pa ra do,
co ra jo so que as su ma o com pro mis so com aqui lo que sa -
bes ser a mais pe ri go sa prá ti ca no es pa ço da so ci e da de
ca pi ta lis ta a ver da de. Bas ta de de sen vol vi men to, de pro -
mes sas frus tra das e de cep ci o nan tes. As re la ções não
ape nas de de pen dên cia, mas de po la ri za ção e de ex clu -
são re cí pro ca que pre si dem a toda to ta li da de or ga ni za da 
– de acor do com He gel e Marx _, e não ape nas as de de -
pen dên cia, di ri gem in trin se ca men te o es go ta do pro ces -
so de de sen vol vi mento. Joga, pois, ao chão a to a lha
rota e po dre do ca pi ta lis mo se nil e sub de sen vol vi do.
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Todo pro ces so de ex plo ra ção é con tra di tó rio,
pre si di do por re la ções di a lé ti cas. Por isto, for mas de
ex plo ra ção, re la ções de do mi na ção, for mas mo ne tá -
ri as, sis te ma ju rí di co, es tru tu ra do po der po lí ti co que
eram ra ci o na is em cer to ní vel de de sen vol vi men to da
ex plo ra ção e de sua ar ti cu la ção e or ga ni za ção, isto é, 
que se tor na ram úte is à re pro du ção da to ta li da de,
mos tram-se ir ra ci o na is no mo men to se guin te. Todo
pro ces so de ex plo ra ção é con tra di tó rio e, por isto, de -
sem bo ca numa cri se. Se não fos se as sim, Roma ou a
Grã Bre ta nha es ta ri am ain da do mi nan do o mun do. A
ex plo ra ção cres cen te que a Ingla ter ra im pôs ao res to
do mun do e que se tra du zia no dé fi cit crô ni co de sua
ba lan ça co mer ci al, ge rou pro ble mas e cri ses de re a li -
za ção na eco no mia da Ilha. O ca pi tal di nhe i ro de em -
prés ti mo, ban cá rio, e sua lu cra ti vi da de in ter na ci o nal
pas sa a co man dar todo o pro ces so de pro du ção e de
co mer ci a li za ção: no fi nal do sé cu lo pas sa do, a Ingla -
ter ra, a ma i or na ção in dus tri al do mun do ti nha sua
prin ci pal fon te de ren da na agi o ta gem in ter na ci o nal.

Os me i os de co mu ni ca ção se de sen vol vem, seu 
de sen vol vi men to cria re la ções de de pen dên cia de
inú me ros se to res de pro du ção e de co mer ci a li za ção.
Na in dús tria fer ro viá ria são apli ca dos 70% dos in ves -
ti men tos to ta is dos Esta dos Uni dos, en tre 1870 e
1900. A ma lha fer ro viá ria mun di al al can ça 1.130.000
qui lô me tros de fer ro vi as em 1913. Os go ver nos ga -
ran tem a lu cra ti vi da de do sis te ma de trans por te _ a
fer ro via, como fará com a in dús tria au to mo bi lís ti ca,
em se gui da. As dí vi das ex ter nas, a par tir de 1857 e da 
cri se 1873, re sul tam de em prés ti mos re a li za dos pe los 
ban que i ros do mun do às an ti gas co lô ni as para que
elas com pras sem fer ro vi as. Em 1890, a Argen ti na,
cuja dí vi da pú bli ca ex ter na che ga va a 80% da dí vi da
ex ter na to tal, en tra em de fa ult. A Casa Ba ring, sua
cre do ra in gle sa, vai à fa lên cia; em 1898 é a dí vi da ex -
ter na bra si le i ra que obri ga Cam pos Sa les a vi a jar a
Lon dres, an tes da sua pos se na Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, para acer tar com os Rots chi eld o “fun ding
loan”, a con so li da ção da dí vi da ex ter na bra si le i ra.

A Ce pal ig no ra to das as for mas de de pen dên cia
ex ter na ba se a das nas ten ta ti vas de acu mu la ção pe ri -
fé ri ca na Amé ri ca La ti na. Pas sa ao lar go do “pri me i ro
pro ces so de subs ti tu i ção de im por ta ções” ve ri fi ca do a 
par tir da Lei Alves Bran co de 1844. Não de i xa per ce -
ber que aque la lei al fan de gá ria ti nha por ob je ti vo re -
sol ver os pro ble mas do ca pi ta lis mo bri tâ ni co, não os
nos sos. Aque la lei, em nome da subs ti tu i ção de im -
por ta ções, na ver da de es ti mu la va as im por ta ções do
ex ce den te bri tâ ni co acu mu la do sob a for ma de má -
qui nas fa bri ca das na Ingla ter ra e que es bar ra ram
com a sa tu ra ção do mer ca do do més ti co, de ven do ser 

ex por ta das. O fe nô me no que é vis to na pe ri fe ria
como re sul tan te de uma es tra té gia na ci o nal de subs -
ti tu i ções de im por ta ções foi de ter mi na do pe las ne ces -
si da des do ca pi ta lis mo in glês de ex por ta ção das má -
qui nas, equi pa men tos e fer ro vi as ex ce den tes.

Como Tu gan Ba ra nowsky pre vi ra com qua tro
anos de an te ce dên cia, a gran de cri se fer ro viá ria re -
sul tan te do cres ci men to au to no mi za do e so bre di men -
si o na do do se tor foi ame ni za da pela pri me i ra guer ra
mun di al quan do os go ver nos be li ge ran tes pas sa ram
a ad qui rir o aço, o fer ro etc., des ti nan do à pro du ção
bé li ca os in su mos que as fa li das fer ro vi as de i xa ram
de com prar. Foi a pri me i ra I Gran de Gu er ra, o cha ma -
do “so ci a lis mo de guer ra”, que sal vou o ca pi ta lis mo
ao des ti nar a ma i or par te dos bens e ser vi ços pro du zi -
dos e in ven dá ve is, “a uma ime di a ta e in fru tí ve ra des ti -
na ção” de acor do com as pa la vras de Key nes.

A Ce pal, não con se guin do es ta be le cer as co ne -
xões em es ca la mun di al, as re la ções de mú tua de -
pen dên cia en tre o cul ti vo de al go dão nos Esta dos
Uni dos e sua uti li za ção pela in dús tria têx til in gle sa,
não pre ci sou de ter mi nar a exis tên cia de cri ses como
a de 1861-1865, a “fome do al go dão” que foi pro du zi -
da pela guer ra de Se ces são e pela in ter rup ção do su -
pri men to de al go dão nor te ame ri ca no à Grã Bre ta -
nha.

Por ig no ra rem a his tó ria eco nô mi ca eu ro péia,
os eco no mis tas da de pen dên cia pas sa ram a pri o ri zar 
as “va riá ve is in ter nas” a acu mu la ção de ca pi ta is na
Amé ri ca La ti na.

De sen vol vi men tis tas e mo ne ta ris tas ocu pa ram
o es pa ço do dis cur so, dos de ba tes, das pes qui sas cri -
an do um uni ver so pe que no e in de ter mi na do de aná li -
se.

Assim, fi cou pa re cen do que nos so úni co pro ble -
ma eco nô mi co, fi nan ce i ro, mo ne tá rio, po lí ti co e so ci al 
se cen tra va na fal ta de ca pi tal. Para me lhor de fen der
a pe ne tra ção do ca pi tal es tran ge i ro, cuja co la bo ra ção 
sem pre foi de fen di da pelo Ce pal, con si de ra ram que o
ca pi tal in dus tri al, pro du ti vo cons ti tu ía a to ta li da de das 
for mas de exis tên cia do ca pi tal (ig no ran do o ca pi tal
ban cá rio, es pe cu la ti vo, o ca pi tal co mer ci al e o im pe ri -
a lis mo). O pro te ci o nis mo pro pos to pelo Ce pal, a cri a -
ção de um mer ca do in ter no de de man da in sa tis fe i ta
que per mi tiu a ele va ção de pre ços das mer ca do ri as
cuja pro du ção se ria trans plan ta da, a cri a ção de ta xas
de câm bio di fe ren ci a das para ape nar as im por ta ções
dos du rá ve is que não en con tra vam mer ca do no ca pi -
ta lis mo cên tri co, a do a ção de ter re nos, as isen ções
fis ca is e tri bu tá ri as, a ga ran tia de re mes sa de lu cro
pelo câm bio do dia em que o ca pi tal en trou no país, o
con ge la men to dos ba i xos ní ve is de sa lá rio, o su pri -
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men to do mi ci li ar de ener gia elé tri ca, in dis pen sá vel
para cri ar o mer ca do para a li nha bran ca trans plan ta -
da, e a cons tru ção de um sis te ma ro do viá rio ca paz de 
ga ran tir o uso dos car ros e ca mi nhões pro du zi dos nas 
eco no mi as hos pe de i ras cons ti tu em as prin ci pa is pe -
ças com as qua is o Bra sil e as de ma is eco no mi as
hos pe de i ras cri a ram o “na ci o na lis mo” en tre guis ta,
pro te tor do ca pi tal es tran ge i ro. A esta eta pa da glo ba -
li za ção de ram o ape li do de de sen vol vi men to sus ten -
ta do.

Qu an do a pro du ção de car ros, que ca í ra de 5,3
mi lhões de uni da des para 0,7 mi lhão, nos Esta dos
Uni dos, en tre 1929 e 1943 se ele va para mais de 7
mi lhões em 1957, a co la bo ra ção do Ce pal com os in -
te res ses nor te-americanos e com as ne ces si da des
de trans plan tar o ca pi tal ex ce den te se tor nam evi den -
tes. Por isto, era im por tan te fe char o uni ver so de aná -
li se e como FHC, Fa let to e to dos de sen vol vi men tis tas 
ce pa li nos de fen dem “pri o ri zar as va riá ve is in ter nas”.
Com o ca pi tal es tran ge i ro, pro me tem os es tru tu ra lis -
tas, vi ria a mais ele va da tec no lo gia do mun do, pre -
sen te no se tor de car ros, de trans por te, de co mu ni ca -
ção e da li nha bran ca, que se gun do a pro mes sa  ide o -
ló gi ca do Ce pal, se ex pan di ri am “em cas ca ta” por to -
dos os de ma is se to res sub de senv lvi dos.

Pe ne tran do como um cor po es tra nho nas eco -
no mi as hos pe de i ras, a pro du ção trans plan ta da só po -
de ria re pro du zir-se na me di da em que cri as se um
mer ca do de eli te, de ele va da ren da, para ad qui rir os
“du rá ve is’ trans plan ta dos de um con tex to em que a
ren da per ca pi ta, o si te ma de cré di to ao con su mo e a
re du ção do pre ço dos du rá ve is pro du zi dos em mas -
sa, ti nham se for ma do his to ri ca men te com a pros pe ri -
da de e as cri ses en gen dra das na que les con tex tos.

À con cen tra ção con su mis ta da ren da na ci o nal
se so ma ram os en car gos do en di vi da men to ex ter no
cres cen te e o au men to da dí vi da pú bli ca e da taxa de
in fla ção.

Se a ló gi ca di a lé ti ca, ao in vés de um me ca nis mo 
abs tra to, ti ves se sido ou vi da, os de sen vol vi men tis tas
te ri am per ce bi do que o cres ci men to do ca pi ta lis mo in -
glês no sé cu lo pas sa do só foi sus ten ta do por que o
de par ta men to I, que pro duz má qui nas, cres ceu a
uma taxa se cu lar 4 ve zes ma i or do que o do de par ta -
met no que pro duz me i os de con su mo, pro du tos fi na is 
de acor do com Hoff mman. Como po de ria uma eco no -
mia se mi-integrada, pos su i do ra de ra re fe i tas in dús tri -
as de base e de um par que in dus tri al trans plan ta do,
con se guir re pe tir algo per to da fa ça nha in gle sa que,
mes mo as sim, en trou em co lap so an tes da pri me i ra
guer ra mun di al?

Marx es cre veu, no tomo II de seu Ca pi tal, o que
Lord Hicks iria re pe tir 70 anos de po is, es que cen do-se 
de ci tar a fon te. O Mi nis tro Otá vio Bu lhões atri bu iu
àque le lord in glês “a gran de des co ber ta” que re ve lou
que os in ves ti met nos, até cer to mo men to, en quan to
se en con tram na fase de ma tu ra ção, cri am po der de
com pra, au men tam ren das, sa lá ri os, re mu ne ra ções
de ar qui te tos, en ge nhe i ros e dos mon ta do res da
plan ta, am pli an do a ca pa ci da de de con su mo, o ní vel
de de man da; mas, como nada pro du zem ain da, nada
ven dem, não au men tam a ofer ta, cri am de man da
sem ofer ta, na ex pres são de Marx. São es ses in ves ti -
me tos em ma tu ra ção que po dem con tra ba lan çar e
cor ri gir de for ma não pla ne ja da par te da con tra di ção
que o mo men to se guin te da pro du ção de mer ca do ri -
as irá re ve lar: quan do as in dús tri as ca pi ta lis tas já es -
tão pro du zin do e ven den do me ra do ri as, um efe i to
opos to se ma nis fes ta, as in dús tri as que ge ra vam
com pras sem ven das, pas sam a ge rar ven das sem
com pras. Se, de iní cio, lan ça vam mais di nhe i ro em
cir cu la ção do que dela re ti ra vam, pois es ta vam ape -
nas in ves tin do, de po is de ina u gu ra das elas são obri -
ga das a re ti rar uma quan tia, a ter uma re ce i ta su pe ri -
or às des pe sas, aos seus cus tos de pro du ção. Se as
eco no mi as se mi-integradas não pos su em o de par ta -
men to que pro duz má qui nas por meio de má qui nas,
elas não têm como re a li zar es ses in ves ti men tos de
lon ga ma tu ra ção, ne ces sá ri os para cri ar ven das sem
com pras, para au men tar a ca pa ci da de re la ti va do sis -
te ma. Se ma i o res in ves ti met nos em ma tu ra ção não
fo rem re a li za dos, ces sa rá a in fe ção de po der de com -
pra na cir cu la ção e o ca pi ta lis mo en tra rá em cri se de
re a li za ção, de in su fi ciên cia re la ti va de ca pa ci da de de
con su mo. Logo, Otá vio Bu lhões, Lord Hicks, Key nes
e Marx afir mam que a re pro du ção sim ples, a au sên -
cia de cada vez ma i o res in ves ti men tos em ma tu ra -
ção, é in com pa tí vel com a ló gi ca do ca pi ta lis mo. Essa 
pul são para os in ves ti men tos cres cen tes, essa acu -
mu la ção cada vez ma i or de ca pi ta is em fase de ma tu -
ra ção, é que sus ten ta, atra vés de uma ação opa ca,
ca o ti ca men te, o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta.

Key nes, tal como Hicks, não cita a fon te mar xis -
ta des sa “des co ber ta”, mas pro põe os in ves ti men tos
em ma tu ra ção em ca sas, em es go tos, em es tra das,
em hi dro e lé tri cas, na cons tru ção de pi râ mi des em
Sal lis bury Pla ne, os gas tos em guer ra “Wholly Was te -
ful”, e em em pre gos im pro du ti vos. Os ce pa li nos nun -
ca com pre en de ram a ló gi ca fun da men tal da re pro du -
ção ca pi ta lis ta, a in vi a bi li da de de um sis te ma pro du ti -
vo se mi-integrado, a ne ces si da de de in ves ti men tos
pú bli cos em es tra das, no es pa ço ou para en ter rar e
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de sen ter rar gar ra fas com di nhe i ro den tro, de acor do
com o ge ni al su ges tão de Key nes.

A cri a ção de de man da sem ofer ta que a ca be ça
di a lé ti ca de Marx per ce beu ser ne ces sá ria para ga -
ran tir a “es ta bi li da de”, o cres ci men to sus ten ta do, não
pode con ti nu ar eter na men te.

Tam bém esta “so lu ção” é con tra di tó ria. A acu -
mu la ção ne ces sá ria, os in ves ti men tos em ma tu ra ção
no de par ta men to I, prin ci pal men te, ge ram, ine vi ta vel -
men te, uma cri se de so bre a cu mu la ção, de ca pi tal. A
mais no tá vel cri se de so bre a cu mu la ção, ma i or do que 
a de 1873, foi a de 1929.

Con ju ga ram-se na que la cri se fan tás ti ca a que -
da da taxa de lu cro dos in ves ti men tos pro du ti vos, a
fuga do di nhe i ro não in ves ti do para a Bol sa, para os
em prés ti mos ex ter nos aos pa í ses po bres e para a
com pra de tí tu los da dí vi da pú bli ca. A in su fi ciên cia de
de man da efe ti va se agra va quan do ces sam os in ves -
ti men tos em ma tu ra ção, ela se apro fun da quan do os
de sem pre ga dos de i xam de con su mir, o co lap so se
agra va por que to dos os pa í ses que rem fe char seu
mer ca do, ga ran tir o es pa ço in ter no para ven der sua
pro du ção ca den te. A de fla ção, a que da de pre ços
pro vo ca nova que da de pre ços pro vo ca nova que da
da taxa de lu cro por que re duz as re ce i tas que os em -
pre sá ri os ob têm de dado vo lu me de pro du ção.

Nos Esta dos Uni dos, na Ale ma nha, na Itá lia de
Mus so li ni fica cla ro que se os ca pi ta lis tas dos de par -
ta men tos I e II já não po di am in ves tir di an te de uma
taxa de oci o si da de que atin giu a 70% em vá ri os se to -
res axi a is, a so lu ção se ria cri ar gas tos ca pa zes de ge -
rar ren da mo ne tá ria, ca pa ci da de de con su mo, sem
au men tar a ofer ta de mer ca do ri as, de me i os de con -
su mo es to ca dos, in ven dá ve is e de má qui nas oci o sas, 
pa ra das. O go ver no de ve ria para isto, aban do nar a
re li gião do equi lí brio or ça men tá rio, cri ar po der de
com pra me i os de pa ga men to que não es ti ves sem li -
mi ta dos pela exis tên cia do ouro e da pra ta, im pri mir
sta te mo ney, pa pel-moeda in con ver sí vel e, com ele,
ele var o ní vel de de man da e de em pre go. O de sem -
pre go que atin giu a 44% na Ale ma nha, em 1934, e a
25% nos Esta dos Uni dos, em 1933, só po de ria ser
ab sor vi do num ter ce i ro de par ta men to bé li co, es pe ci -
al, pro du tor efi ci en te de me i os  de des tru i ção com pra -
dos pelo go ver no.

O go ver no ca pi ta lis ta de ve ria re a li zar “com pras
sem ven da”, ele var o ní vel da de man da efe ti va, ge rar
lu cro, ven ci men tos e sa lá ri os para re ti rar o sis te ma da 
cri se. Sem go ver no, com equi lí brio or ça men tá rio, os
gas tos do go ver no, fora dos de par ta men tos I e II, pa -
ra li za dos pela so bre a cu mu la ção não po de ri am se
ele var “na es ca la ne ces sá ria para fa zer a gran de ex -

pe riên cia que de mons tra ria mi nha tese, ex ce to em
con di ções de guer ra”, con for me pre ga key nes.

Raul Pre bisch trans plan tou para a Amé ri ca La ti -
na uma ver são ide o ló gi ca ade qua da à si tu a ção his tó -
ri ca, em ní vel de de sen vol vi men to in ci pi en te das for -
ças pro du ti vas, obs cu re ceu in te li gen te men te a es tru -
tu ra pro du ti va se mi-integrada e afas tou do uni ver so
de aná li se os pro ble mas que a acu mu la ção de ca pi tal
iria, a lon go pra zo, acar re tar, como ocor re ra nos Esta -
dos Uni dos em 1929 e na eu ro pa em 1873. Os obs tá -
cu los ao de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo não se en -
con tram em ati tu des ges tos e de se jos de Mi nis tros
mo ne ta ris tas, da pre sen ça de téc ni cos e gru pos “de -
sen vol vi men tis tas” no po der, mas nas con tra di ções
in ter nas e nas in ter na ci o na li za das do ca pi tal. Por co -
in ci dên cia, quan do a fal ta de me mó ria per mi te que se
re pi ta a ve lha dis cus são, a dis pu ta en tre mo ne ta ris tas 
e de sen vol vi men tis tas, Ma lan, do FMI, foi apre sen ta -
do como es tag na ci o nis ta e Cló vis Car va lho e Men -
don ção como de sen vol vi men tis tas. A ques tão da re -
to ma da do cres ci men to em fase de cri se de so bre a -
cu mu la ção pe ri fé ri ca, sel va gem, li mi ta do por uma dí -
vi da ex ter na de 250 bi lhões de re a is, de uma dí vi da
to tal do se tor pú bli co de 500 bi lhões de re a is, de um
sa lá rio mí ni mo que se en con tra “es ta bi li za do” pela
fome, por uma taxa de ju ros que eles ele va ram a 45%
ao ano, é uma far sa; fa lar em Bra sil em Ação e em
pla nos de de sen vol vi men to, é só fa lar algo ce re bri no
que não sai de uma re tó ri ca que só pode pros pe rar di -
an te da di ta du ra dos me i os de co mu ni ca ção que si -
len ci ou as opo si ções. Di an te da cri se e da ina ção, o
Pre si den te do Se na do ocu pa o es pa ço do si lên cio, o
vá cuo de i xa do pela fa lên cia do Exe cu ti vo e pela au -
sên cia das opo si ções. Assim, as dis cor dân ci as pas -
sa ram para den tro do pró prio go ver no de vez que,
con for me FHC, “a opo si ção não exis te”. Aqui lo que
era en ga no, equí vo co, ide o ló gi co e pro mes sa ir re a li -
zá vel nos anos 40 e 50 ago ra é uma far sa go ver na -
men tal de um go ver no per di do. A cri se pe ri fé ri ca so -
bre a qual se lan ça ram as cri ses do ca pi ta lis mo cên tri -
co, ins ta u rou o caos, a au sên cia de pers pec ti vas. O
go ver no, a ma i or das agên ci as do ca pi tal, de i xou de
agir, foi se en ges san do até que a pa ra li sia pro gres si -
va o trans for mou em mero agen te do sis te ma ban cá -
rio, do ca pi ta lis mo fi nan ce i ro. Foi a cri se que pro du ziu 
as con di ções do par to de nos sa atu al di ta du ra com -
pac tu a da. A des mo ra li za ção do Po der Ju di ciá rio, do
Le gis la ti vo e a ca na li za ção dos re cur sos das áre as
so ci a is para as es pe cu la ti vas, agi o tá ri as, cri ou o es -
pa ço para que o Pre si den te ACM to mas se pos se do
go ver no do so ci al e da ter ra de nin guém pro me ten do
res sus ci tar uma éti ca in de ter mi na da.
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No pa no ra ma po li ti co bra si le i ro não exis te um
dés po ta: o po der exe cu ti vo os ten ta um dés po ta em
de ca dên cia, e o po der le gis la ti vo um dés po ta com

 ape ti te e vo ca ção. Insta u ra-se a di ta du ra par ti -
lha da.

A re e le i ção sem de sin com pa ti bi li za ção, sem pe -
i as e sem pejo não con se guiu le gi ti mar a pos se e dar
su pe dâ neo ao se gun do qua triê nio de go ver no. O Pla -
no Real viu cor ro e rem suas ân co ras an ti-sociais, de -
su ma nas. A taxa de câm bio – ân co ra que per mi tiu o
es can ca ra men to ne o li be ral do mer ca do, só se man te -
ve en quan to o dé fi cit co mer ci al e a dí vi da ex ter na
cres cen tes não mos tra vam os li mi tes e as fra gi li da -
des das ân co ras ex ter nas. O dr. Cam des sus do FMI
ad ver tiu, me ses an tes da re e le i ção, que me di das ne -
ces sá ri as, ur gen tes, es ta vam sen do pro te la das para
de po is da re e le i ção, pon do em ris co a es ta bi li da de do 
Pla no.

A des va lo ri za ção cam bi al de ja ne i ro não trou xe
de vol ta a in fla ção ga lo pan te por que a ân co ra que
pas sou a con ter a alta de pre ços, a taxa de ju ros de
45%, con ge lou a eco no mia – a de man da de me i os de
con su mo e a de man da de me i os de pro du ção, em
con jun to. A ver da de i ra ân co ra se re ve la cla ra men te
ela é a fome do povo, a re du ção da de man da efe ti va,
o de sem pre go, a ano re xia co le ti va.

Para ten tar re cu pe rar o es pa ço de go ver no, sem 
ter de se ape que nar, a so lu ção en con tra da foi le var a
dis pu ta para den tro do Po der Exe cu ti vo, cri ar uma fal -
sa di co to mia, um du a lis mo que se mos trou tão útil ao
po der des de as ve lhas dis cu mân ci as en tre mo ne ta -
ris tas do FMI e de sen vol vi men tis tas, es tru tu ra lis tas
do Ce pal. Se o Po der Exe cu ti vo con se guis se ca ta li -
sar o pro ces so e fe char as aten ções no es pa ço in ter -
no do go ver no, o Pre si den te do Con gres so per de ria o
es pa ço, as man che tes da mí dia o po der de veto so bre 
pro pos tas do Exe cu ti vo e, até mes mo, a fa cul da de de
mar car hora e com pas so para as pro mes sas dos mi -
nis tros, como fez com o Mi nis tro Ma lan, pra zo fa tal de
90 dias... Na fal ta de me lhor, re quen ta ram a fal sa dis -
pu ta en tre es tru tu ra lis tas e mo ne ta ris tas, eles que já
ti nham tro ca do o nome de “se gu ran ça” para es ta bi li -
da de, no bi nô mio mi li tar de de sen vol vi men to e se gu -
ran ça. Mas não pu de ram ex pli car bem, tre i nar o ro te i -
ro. Alguns ato res le va ram a sé rio o en re do ou não
gos ta ram de seus pa pe is de ali a dos ao FMI e à es tag -
na ção eco nô mi ca. Men don ça de Bar ros teve de es -
que cer o script e Cló vis Car va lho se en tu si as mou
com o pa pel e con fun diu a peça com a re a li da de, a
arte com o mun do.

Até Marx de se ja va o de sen vol vi men to do ca pi -
ta lis mo, eta pa his tó ri ca ne ces sá ria para so bre sua su -

pe ra ção se er guer um modo de pro du ção su pe ri or,
mais as sép ti co. O que não se de se ja é o de sen vol vi -
men to da des tru i ção, da im pro du ção, da agi o ta gem,
do des vio de re cur sos das áre as vol ta das para o ho -
mem, o de sen vol vi men to do de sem pre go, da dí vi da
ex ter na, da dí vi da so ci al, da clep to cra cia, da nar co -
cra cia, da ne ga ti vi da de tri un fan te. Os que li qui da ram
as opor tu ni da des de in ves ti men to, de de sen vol vi -
men to são os que es tão no po der, de ter mi nan do ta -
xas de câm bio des tru i do ras das in dús tri as na ci o na is
e dos em pre gos in ter nos. To dos de ve ri am ser res pon -
sa bi li za dos pela si tu a ção a que le va ram a so ci e da de
bra si le i ra e não ape nas o gru po des car tá vel dos que
em pu nham a ban de i ra rota do de sen vol vi men to em
ple na cri se, como se a re to ma da de pen des se de um
ato da von ta de, de uma “idéia” todo po de ro sa. A prá ti -
ca sabe que es sas dis cus sões não pro du zem nada
mais do que on das so no ras va zi as que per de ram o
po der de ani mar o mun do.

Po bre es per te za. Pe que na es per te za de um
mo de lo que se es go tou há mu i tas dé ca das de i xan do
para trás o ca dá ver in se pul to de seus fra cas sos.

Alguém te ria de ser gran de, não ape que na do,
para que pu des se che gar à con clu são de que to das
as pro pos tas, ce pa li nas e do FMI, com to das as com -
bi na ções pos sí ve is de po lí ti cas mo ne tá ri as, fis ca is,
cam bi a is, de to das as for mas e ins tru men tos de “com -
ba te à in fla ção”, de to das as ali an ças com o ca pi ta lis -
mo cên tri co, com o im pe ri a lis mo, com áre as de li vre
co mér cio, de glo ba li za ção e de nu an ces po lí ti cas da
di ta du ra à de mo cra cia pos sí vel fra cas sa ram. Tal vez
nin guém te nha cul pa de es tar pro cu ran do sa í das, so -
lu ções den tro de um sis te ma es go ta do. Se as so lu -
ções es ti ve rem fora, nou tra so ci e da de, nou tro modo
de pro du ção, só são cul pa dos os que não ti ve rem co -
ra gem de di zer que o rei está nu; sem por tas, sem sa í -
das, ba tem a ca be ça nas pa re des e exe cu tam o ge -
no cí dio pelo qual o FMI e o Ban co Mun di al pe dem
des cul pas.

“Não te ape que nes, Fer nan do”, não acres cen te
às suas ma ni fes ta ções mi tô ma tas mais uma in ver da -
de – a de que “a opo si ção é men ti ro sa”. A re a li da de
do Bra sil sem go ver no é mais do que su fi ci en te para
des mo ra li zar, des cre den ci ar e des le gi ti mar seu go ver -
no. A ân co ra que res tou para sus ten tar o Pla no Real é a
fan ta sia, a pro pa gan da en ga no sa, ân co ra sem las tro,
leve e vo lá til como um pe ri go so bu me ran gue.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, a Sra. Mar lu ce Pin to, su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pela Sra. He lo í sa He le na.
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A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Ja -
ma is V. Exª, pres tan do uma be lís si ma de cla ra ção de
amor à hu ma ni da de e con de nan do os sa pró fi tas des -
sa mes ma hu ma ni da de, pre ci sa ria pe dir des cul pas.

V. Exª será aten di do quan to à trans cri ção do seu 
pro nun ci a men to, Se na dor La u ro Cam pos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o

se guin te dis cur so.) – Srª. Pre si den te, Srs. Se na do -
res, o que me traz hoje à tri bu na é o de se jo de fa lar,
de di zer al gu mas pa la vras so bre a po lí ti ca de co mér -
cio ex te ri or. To da via, não pos so de i xar de re fe rir-me
ao dis cur so que aca ba de pro fe rir o emi nen te Se na -
dor La u ro Cam pos, em que, com uma voz, na ver da -
de, ci vi li za da, pro duz uma peça que eu não di ria
igual men te ci vi li za da.

As crí ti cas do Se na dor La u ro Cam pos não vêm
de hoje. S. Exª é co e ren te nis so. Tra ta-se, no en tan to, 
de crí ti cas de tal modo in jus tas que não pos so de i xar
de di zer uma pa la vra em de fe sa de pes so as, mais do
que do Go ver no, que me pa re cem ex tre ma men te in -
jus ti ça das por S. Exª.

Ha via os go ver nos mi li ta res, que a es quer da
cha ma va de go ver nos di ta to ri a is e da di re i ta. Veio de -
po is o Go ver no do Pre si den te Sar ney, que tam bém foi 
clas si fi ca do de di re i ta. E clas si fi ca do por quem? Pela
atu al es quer da e tam bém pelo Se na dor Fer nan do
Hen ri que Car do so, que era de es quer da. Ago ra, o
Se na dor La u ro Cam pos re fe re-se tam bém ao Dr.
Andrea Ca la bi*, Pre si den te do BNDS, como sen do
na ci o na lis ta e de es quer da, ou ten do sido, fa zen do
crí ti cas a ele por que está no Go ver no.

Fer nan do Hen ri que as cen de à Pre si dên cia da
Re pú bli ca como re pre sen tan te das es quer das e logo
é clas si fi ca do como de ex tre ma di re i ta pela es quer da
re ma nes cen te. Não con si go en ten der essa in co e rên -
cia uni ver sal das es quer das bra si le i ras. Ou al guém é
da es quer da ou é da di re i ta.

Eu gos ta ria de ver, não por mu i to tem po, se não
iri am des tru ir o País, mas por al gum tem po, es tes que 
hoje cri ti cam o Go ver no, no Go ver no. Gos ta ria de ver
o Lula, por al guns me ses, no Go ver no; o Se na dor La -
u ro Cam pos como Mi nis tro da Fa zen da; Se na do ra
He lo i sa He le na, como Mi nis tra do Pla ne ja men to. Não 
po de ria ser por mu i to tem po, por que des tru i ri am o
Bra sil, mas ape nas para que to mas sem co nhe ci men -
to e ciên cia de que o go ver no não é o que su põem, o
go ver no não é um so nho. O go ver no é uma re a li da de, 
e não se go ver na se não com re a li da de.

Há um so ció lo go que nos ad ver te que as re vo lu -
ções não se fa zem sem os ra di ca is, mas com os ra di -
ca is é im pos sí vel go ver nar. É in te i ra men te pro ce den -

te: é im pos sí vel go ver nar com os ra di ca is, que só ser -
vem para fa zer re vo lu ções, para tu mul tu ar, e não para 
cons tru ir, para go ver nar.

O Se na dor La u ro Cam pos – não di ria na sua in -
ge nu i da de, por que S. Exª não é in gê nuo e, aliás, é
até, mu i to in te li gen te – usa o nome do ex-Ministro
Sér gio Mot ta, de quem nun ca gos tou, ora para pre ju -
di car o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, ora para elo -
giá-lo. Pin ça uma fra se do Mi nis tro Sér gio Mot ta, que,
an tes de mor rer, man dou uma car ta ao Pre si den te da
Re pú bli ca di zen do: “Fer nan do, não te ape que nes”. O
que ele que ria di zer com isso? O Se na dor La u ro
Cam pos pin ça essa fra se para fa lar mal do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, como se o Mi nis tro
Sér gio Mot ta es ti ves se a fa zer o mes mo. Essa é a
Opo si ção que te mos.

Lem bro-me de um epi só dio mu i to in te res san te,
que a Se na do ra He lo i sa He le na cer ta men te não co -
nhe ce, mas que o Se na dor La u ro Cam pos se gu ra -
men te lem bra, ocor ri do no Go ver no João Gou lart,
que era um go ver no do tra ba lhis mo, por tan to, de es -
quer da. João Gou lart no me ou o Pro fes sor San Thi a -
go* Dan tas, fi gu ra ex tra or di ná ria, no tá vel – ho mem
de es quer da por quem sem pre tive a mais pro fun da
ad mi ra ção – Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res. 

Hou ve, en tão, uma re u nião dos chan ce le res da
Amé ri ca La ti na jun ta men te com o Se cre tá rio de Esta -
do Ame ri ca no em Pun ta Del Les te. Nes sa re u nião, o
pro fes sor San Thi a go Dan tas, Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res do Bra sil, fez dura crí ti ca aos Esta dos Uni -
dos, ao sis te ma mo ne tá rio in ter na ci o nal, às re la ções
eco nô mi cas en tre os pa í ses. Os jor na is do mun do in -
te i ro di vul ga ram a pa la vra to ni tru an te do pro fes sor
San Thi a go Dan tas.

Enquan to ele fa la va em Pun ta Del Les te, o Mi -
nis tro da Fa zen da es ta va se exo ne ran do. Para subs -
ti tuí-lo, foi no me a do San Thi a go Dan tas. Re tor nan do
ao Bra sil no dia se guin te, o novo Mi nis tro deu uma de -
cla ra ção a fa vor dos Esta dos Uni dos. 

A con ver sa era ou tra, ele não era mais o Mi nis -
tro en car re ga do da po lí ti ca ex te ri or; era o Mi nis tro que 
cu i da va das fi nan ças do Bra sil e, nes se caso, te ria de
go ver nar com a re a li da de.

Obser ve-se, por tan to, que quem está no go ver -
no go ver na com a re a li da de; quem está na opo si ção
lida com a uto pia, a qui me ra, a crí ti ca fá cil, e nada
mais do que isso.

Se na dor La u ro Cam pos, fico numa tor ci da in -
ten sa, no de se jo mo nu men tal de que V. Exª pos sa vir a
ser Mi nis tro da Fa zen da. De se jo olhar o seu de sem pe -
nho nes se car go. Qu e ro ver o que vai acon te cer com os
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ban cos quan do es ti ve rem que bran do e V. Exª no Mi nis -
té rio da Fa zen da. Ah, como gos ta ria de ver isso!

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Nun ca
da rei esse des pra zer a V. Exª. Pode es tar se gu ro.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sei que
não dará, por que fará o cer to, que é o que está sen do
feito nes te Go ver no. V .Exª vai fa zer tudo igual ao que
está sen do fe i to hoje; por tan to, não me dará ne nhum
des pra zer, ne nhu ma de cep ção. A de cep ção acon te ce
hoje por que V. Exª – que é in te li gen te, é pro fes sor – não
pode es tar pen san do da ma ne i ra como fala. Eu não con -
si go en ten der isso. Para mim, V. Exª pen sa uma co i sa,
mas, por ser opo si ção, por de ver de ofí cio, diz ou tra.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Pois não;
com todo pra zer.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Em re la -
ção ape nas a essa úl ti ma as ser ti va de V. Exª, seu dis -
cur so é to tal men te in con gru en te, por que, no prin ci pio
dele, se é que os meus ve lhos ou vi dos ain da es tão
es cu tan do al gu ma co i sa...

O SR. EDISON LOBÃO – Per fe i ta men te pres tá -
ve is.

O Sr. La u ro Cam pos – ... V. Exª se re fe riu à mi -
nha co e rên cia.

O SR. EDISON LOBÃO – Sim.
O Sr. La u ro Cam pos – Ago ra V. Exª está di zen -

do que eu pen so uma co i sa e digo ou tra, que eu pen -
so bem des se Go ver no que aí está e que falo mal
dele. Isso sig ni fi ca di zer que eu se ria a pes soa mais
in co e ren te pos sí vel, te ria uma ca be ça que nega e trai
os pas sos que eu dou em mi nha re a li da de co ti di a na.
Esse é ape nas um re pa ro que eu gos ta ria de fa zer por 
ter sido alvo des sa e de ou tras in jus ti ças e in com pre -
en sões por par te de V. Exª. Eu agra de ço mu i to al gu -
mas re fe rên ci as elo gi o sas que fo ram fe i tas, mas, ob -
vi a men te, não po de ria si len ci ar-me. Aque le ma te ri al
que eu trou xe e que con se gui ler, e que cons ti tui, tal -
vez, 20% do dis cur so que ela bo rei, na re a li da de é ba -
se a do em ci ta ções, en tre as pas, das pes so as en vol -
vi das. Alguém pode du vi dar de que de ram a Sua
Exce lên cia o Pre si den te da Re pú bli ca o ape li do de
“bom ba atô mi ca”? Isso foi de cla ra do, está nas fi tas
gra va das. Para que nin guém per ce bes se que Sua
Exce lên cia es ta va en vol vi do ou ti nha dado a sua
aqui es cên cia ao pro ces so de ali e na ção da Te le brás,
ti ve ram de cha mar o Pre si den te de “bom ba atô mi ca”.
Para mim, isso é um des res pe i to to tal, é um sin to ma
de um des go ver no com ple to, de uma fal ta de au to ri -
da de. Re fe ri-me, por exem plo, ao caso da Rayt he on
e lem brei que o Exim bank em pres tou US$1,3 bi lhão,

que hoje já são mais de US$2 bi lhões, para que o Bra -
sil com pras se equi pa men tos e im ple men tos para o
Si vam ape nas de uma em pre sa pré-determinada: a
Rayt he on. Se o Bra sil não com pras se da Rayt he on,
aque le em prés ti mo se ria re ti ra do. E nós nos sub me -
te mos a isso. De i xa mos de em pre gar 60 mil bra si le i -
ros para em pre gar 20 mil nos Esta dos Uni dos. Para
quem está sen do esse go ver no? Se ana li sar mos ou -
tras me di das to ma das por este Go ver no, ve re mos
que esse não é um aca so; isso é um pro gra ma de
des go ver no, isso é um pro gra ma de en tre ga das ri -
que zas na ci o na is ao ca pi tal es tran ge i ro, de sub sí dio,
de do a ção, de em prés ti mos fe i tos pelo BNDES para
que em pre sas es tran ge i ras, es ta ta is, vi es sem aqui
com prar, ou me lhor, ga nhar as nos sas ri que zas. Eu
gos ta ria de ver des men ti das não as mi nhas afir ma -
ções, mas os fa tos a que elas se re fe rem. Para ter mi -
nar, que ro di zer a V. Exª que um dia, na mi nha mo des -
ta ati vi da de de pro fes sor, co me cei a re ce ber al guns
pre sen tes: ame a ças de mor te. Então um ami go co -
mum me acon se lhou pro cu rar o Pro fes sor Fer nan do
Hen ri que Car do so. Fui a São Pa u lo e le vei as car tas
que me ame a ça vam e as mos trei a ele. Uma se ma na
an tes, ha vi am co lo ca do uma bom ba lá no Ce brap,
onde ele tra ba lha va. Então ele me dis se: “Olha, La u -
ro, nun ca vi nin guém tão ame a ça do quan to você.
Estou indo lá para os Esta dos Uni dos. Se pu der, vou
pro vi den ci ar para que você pos sa ir para lá tam bém”.
Ele não o fez. Deve ter me es que ci do. As pre o cu pa -
ções com ele pró prio são mu i to gran des para que ele
se pre o cu pe com ou trem. Ele não fez nada, mas to -
mou co nhe ci men to da qui lo. De po is pas sei um ano e
pou co na Ingla ter ra e vol tei, para le ci o nar as mes mas
ma té ri as, com o mes mo con te ú do. Tive mu i to medo
de mor rer, a mi nha pres são foi a 20, mas, quan do eu
vol tei, eu não mu dei de po si ção, não mu dei o modo
de pen sar. Para mim, é im pos sí vel mu dar o modo de
pen sar, por que esse modo de pen sar é o re sul ta do de 
uma len ta, se gu ra e gra du al evo lu ção crí ti ca da mi nha 
pró pria es tru tu ra, da mi nha en ti fi ca ção como ser pen -
san te, que tem de ser crí ti co nes sa so ci e da de. Para
ter mi nar, que ro lem brar aqui uma fra se que te nho de
atri bu ir ao seu au tor e àque le que a edi tou, mas eu
tam bém já a usei mu i to: “os oti mis tas são
mal-informados”. Se sou bés se mos há três anos que
es sas CPIs iri am le van tar a tam pa, a capa, a ma qui a -
gem que re co bria essa po dri dão que se re ve la ago ra,
es ses cri mi no sos em po le i ra dos, ob vi a men te não te -
ría mos le va do o sus to que le va mos quan do es ses fa -
tos vi e ram à tona, quan do es sas or ga ni za ções ma fi o -
sas fo ram vi su a li za das. De modo que acre di to na
boa-fé das pa la vras de V. Exª. V. Exª, ao con trá rio de
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mim, não tem in te res se po lí ti co ao fa zer seus pro nun -
ci a men tos. V. Exª não al me ja car gos po lí ti cos, ao
con trá rio de mim, que sou um am bi ci o so, que sou um
exal ta do po lí ti co no sen ti do da re a li za ção da to ma da
do po der. Se al guém um dia, aque les que me co nhe -
cem sa bem, me con vi das se para mi nis tro de qual -
quer pas ta, V. Exª pode ter cer te za de que ja ma is eu
ace i ta ria. Te nho a cons ciên cia das con tra di ções, te -
nho cons ciên cia da per ver si da de que este Go ver no,
go ver na do por fora, pela tra di ção e pe las suas ra í zes
de le té ri as, tem de con se guir para a fren te: tra to rar a
ci da da nia e li qui dar a dig ni da de hu ma na em nome de
um go ver no cada vez mais au to ri tá rio e des pó ti co. E o 
meu medo é esse. O ne o na zis mo pode ser a pró xi ma
eta pa a que vai nos con de nar o ne o li be ra lis mo in sa -
no. Law ren ce Kle in, prê mio No bel de eco no mia, já es -
cre veu isso a res pe i to dos anos 30. Foi o ne o li be ra lis -
mo lá, na que la oca sião, que le vou o mun do para o ne -
o na zis mo, e o pre ço é mu i to gran de. Ro o se velt dis se:
“O que eu es tou fa zen do aqui ago ra é a mes ma co i sa
que Hi tler faz na Ale ma nha.” Hi tler per deu a guer ra e
ga nhou a paz. A nos sa mo e da é na zis ta, as nos sas
ins ti tu i ções são na zis tas, os nos sos le gis la ti vos são
na zis tas, as nos sas re la ções e os nos sos po de res
são des pó ti cos e au to ri tá ri os. Hi tler ga nhou a paz e
per deu a guer ra. Por tan to, ja ma is, nem um dia, in cor -
re ria no ato in sa no de ace i tar um con vi te como esse
que a gen ti le za de V. Exª ima gi na.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se na dor
La u ro Cam pos, V. Exª faz va ti cí ni os dra má ti cos para
o nos so País: es ta mos a ca mi nho do ne o na zis mo...

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Qu a se
nele.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Qu a se nele,
diz V. Exª. Mais do que a ca mi nho, já es ta mos qua se
nele. Ain da há pou co, li uma en tre vis ta do ex-Ministro
Cel so Fur ta do, tam bém da Esquer da, não é?

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Não da
mi nha.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Não da de
V. Exª, por que a Esquer da, no Bra sil, di vi de-se, na
ver da de, em 300 pe da ços. É como se fos se uma gra -
na da que ex plo de em mu i tos frag men tos. Mas é da
Esquer da.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Já ouvi
dele, vá ri as ve zes, que não é so ci a lis ta. Jar bas Pas -
sa ri nho es cre veu três ar ti gos di zen do isso. E es tou
com Jar bas Pas sa ri nho.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Não que ro 
pas sar um ates ta do ao Prof. Cel so Fur ta do, mas sem -
pre sou be que ele é um ho mem ins cri to nas es quer -
das, tan to as sim que foi Mi nis tro do Sr. João Gou lart e 

sem pre foi tido como um ho mem de Esquer da. Mas
ele nos dis se, há uma se ma na, e to mei um sus to, que
es ta mos à be i ra de uma con vul são so ci al e que os mi -
li ta res vão to mar o po der, co lo car a casa em or dem, o
que ele la men ta por que o ide al se ria uma so lu ção de -
mo crá ti ca.

Ou vin do isso ago ra de V. Exª, vou sair des ta tri -
bu na pre o cu pa dís si mo, por que es ta mos ca mi nhan do 
para um sis te ma de for ça, para um ne o na zis mo. Meu
Deus! A cons ciên cia na ci o nal re pe le isso, não de se ja
isso! O brasi le i ro gos ta de vi ver em um re gi me de mo crá -
ti co, em um re gi me de li ber da de. To dos nós de se ja mos
isso para o País. Qu an do ouço as crí ti cas for tís si mas de
V. Exª ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, che go 
à con clu são de que V. Exª es ta va cor re to quan do vo tou
con tra a re e le i ção. Vo tei a fa vor do prin cí pio da re e le i ção
dos pre fe i tos, dos go ver na do res e do Pre si den te da Re -
pú bli ca e hoje me ar re pen do.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que, no pri me i ro
man da to, foi con sa gra do. Era a pró pria gló ria na ci o -
nal, du ran te qua tro anos. Tan to era que foi re e le i to, no 
pri me i ro tur no, pe los bra si le i ros e não por uma ele i -
ção in di re ta, com in te res ses po lí ti cos ma no bra dos.
Foi re e le i to pelo povo, com uma vo ta ção con sa gra do -
ra, já no pri me i ro tur no. Re co nhe ço que ele hoje está
sen do cri ti ca do por dois ter ços da opi nião pú bli ca na -
ci o nal. Isso, a meu ver, é um de fe i to da re e le i ção. De -
ve ría mos ter pre ser va do a ima gem glo ri o sa do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que do pri me i ro man da to. O
Pre si den te mu dou? Não, o Pre si den te não mu dou,
mas os pro ble mas que sur gi ram são imen sos.

O que que ro di zer é que qual quer que fos se o
Pre si den te da Re pú bli ca, hoje, es ta ria en fren tan do os 
mes mos pro ble mas que o Pre si den te atu al en fren ta.
O Pre si den te é o mes mo, o po lí ti co é o mes mo, o ho -
mem é o mes mo, os seus au xi li a res são os mes mos.
Os pro ble mas é que mu da ram e são dra má ti cos, no
Bra sil e no mun do. Ou re co nhe ce mos isso ou va mos
fi car nes te au gus to ple ná rio a fa zer in jus ti ça aos ho -
mens pú bli cos bra si le i ros, qua is quer que eles se jam.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – V. Exª
me per mi te mais um apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Vou con -
clu ir a aná li se do que di zia e, em se gui da, con ce do o
apar te a V. Exª.

V. Exª nos fala tam bém da exal ta ção. É um exal -
ta do. Lem bro-me de ter lido em Jo a quim Na bu co
essa ex pres são ex tra or di ná ria, essa sen ten ça ad mi -
rá vel. Ele nos di zia que dos pru den tes não se deve
es pe rar so lu ção ex tre ma. Mas dos exal ta dos nun ca
se pode es pe rar so lu ções sen sa tas.
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Por tan to, o exal ta do é bom para fa zer re vo lu -
ção, não é bom para go ver nar. Go ver no se faz com os 
pru den tes, com a sen sa tez, com o equi lí brio, com o
bom sen so, com a or dem, e não com de sor dem.

Mas ouço ou tra vez V. Exª.
O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Não po -

de ria de i xar de me pro nun ci ar di an te da exe ge se de
V. Exª so bre a mi nha fala, por que re al men te não con -
cor do ab so lu ta men te com aqui lo que V. Exª in ter pre -
tou, tal vez por in ca pa ci da de ou di fi cul da de de ex pres -
são do meu pen sa men to.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Não é cor -
re to. V. Exª se ex pres sa mu i to bem e com mu i ta cla re -
za.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Re fe -
ri-me já uma vez aqui hoje ao Pre si den te Ro o se velt, e 
pa re ce que V. Exª não o con si de ra nem fas cis ta, nem
mar xis ta, nem ex tre mis ta. O Pre si den te Ro o se velt
dis se no li vro cha ma do Os Mil Pri me i ros Dias, em dis -
cur so: “O que eu es tou fa zen do aqui é a mes ma co i sa
que Hi tler está fa zen do na Ale ma nha”. Do meu pon to
de vis ta, Ro o se velt es ta va cer to; se ele es ta va fa zen -
do lá o que Hi tler es ta va fa zen do na Ale ma nha, o go -
ver no dele era ne o fas cis ta, não era de mo crá ti co. Há
pes so as que, ob vi a men te, acos tu ma das... Nas ce mos 
em um sis te ma, um am bi en te, uma at mos fe ra au to ri -
tá ria, des pó ti ca, des res pe i ta do ra do pró xi mo, con -
cen tra do ra de po der, de ri que za, de sa ber e de tudo o
mais. Nes te am bi en te, com a mo e da au to ri tá ria, com
me di das au to ri tá ri as, com me di das pro vi só ri as, com
des res pe i to aos po de res e tudo o mais, acos tu ma -
mo-nos com essa at mos fe ra mal che i ro sa e con ta mi -
na da. Des cul pe-me a ana lo gia, mas vou ter que
usá-la, ape sar de não gos tar: é como se en trás se mos 
no to a le te, pois quan do ex cre ta mos as nos sas ne ces -
si da des, não sen ti mos o nos so pró prio mau che i ro, o
mau che i ro que se exa la de nós; acos tu ma mo-nos
com ele. Mas quan do al guém vem lá de fora e pe ne -
tra na que le am bi en te que con ta mi na mos com as nos -
sas fe zes, ob vi a men te, so fre um im pac to com aque le
mau che i ro. Esta mos imer sos no mau che i ro da hu -
ma ni da de ca pi ta lis ta e não o sen ti mos, por que nas ce -
mos nes sa so ci e da de e acos tu ma mo-nos com ela.
Cha ma mos isso que pra ti ca mos aqui de de mo cra cia:
uma de mo cra cia sem ci da dão, uma de mo cra cia sem
di nhe i ro, uma de mo cra cia fa min ta, uma de mo cra cia
com um Ju di ciá rio como esse que se re ve la ago ra,
uma de mo cra cia au to ri tá ria, que se uti li za de atos e
me di das pro vi só ri as. Isso só é de mo cra cia para
aque les que es tão no am bi en te go ver na men tal, que
não sen tem o mau che i ro. Po rém, nós, que nun ca su -
bi mos os de gra us da que las es ca das, que nun ca con -

vi ve mos com o Go ver no, sen ti mos o mau che i ro e
per ce be mos os atos go ver na men ta is - que o pró prio
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so dis se, não fui 
só eu, e es cre veu - “tan gen ci an do o fas cis mo”. Nós,
bra si le i ros, o Go ver no bra si le i ro “tan gen ci an do o fas -
cis mo” – é uma ex pres são de Sua Exce lên cia. Em
seu li vro Au to ri ta ris mo e Acu mu la ção, o Pre si den te
diz que to dos os go ver no bra si le i ros têm sido – e o
dele prin ci pal men te – al ta men te au to ri tá ri os, des pó ti -
cos, tan gen ci an do o fas cis mo. De modo que, fe liz -
men te, ou in fe liz men te, ain da te nho um pou co de me -
mó ria para re lem brar es sas ex pres sões que vêm em
au xí lio à mi nha mo des ta par ti ci pa ção no dis cur so de
V. Exª. Estou qua se pla gi an do o Se nhor Pre si den te
da Re pú bi ca, ao afir mar que, ob vi a men te, se o ne o li -
be ra lis mo fra cas sa de novo, se o de sem pre go che ga
a 44%, como na Ale ma nha, em 1934, e a 25%, nos
Esta dos Uni dos, em 1933, quem sal va o ca pi ta lis mo é 
sua ex pres são mais for te, mais au to ri tá ria e mais efi -
ci en te: o ne o na zis mo. Hi tler não veio para li qüi dar o
ca pi ta lis mo, mas para sal vá-lo e para des tru ir a ten ta -
ti va de cons tru ção do so ci a lis mo no Les te Asiá ti co.
Des ta vez, mi nhas pa la vras não se rão in ter pre ta das e 
a exe ge se de V. Exª....

O SR. EDISON LOBÃO ( PFL – MA) – Não será
de fe i tu o sa. Te nho que fa zer exe ge se das pa la vras de
V. Exª, por que V. Exª tem sido mais só cio do meu dis -
cur so do que eu pró prio, o que vem em meu fa vor e
não em meu des fa vor. V. Exª ho me na ge ia meu dis -
cur so, dan do a ele a gran di o si da de que eu não da ria.
Por tan to, o fato de ser ma jo ri tá rio no meu dis cur so, só 
ser ve a mim e não a V. Exª. Por isso, te nho que fa zer
a exe ge se.

Se o que ocor re nos Esta dos Uni dos hoje e
ocor reu na épo ca de Ro o se velt não era de mo cra cia,
se o que te mos no Bra sil não é uma de mo cra cia, en -
tão, che go a ima gi nar que de mo cra cia para V. Exª é o
que ocor ria, por exem plo, na Rús sia, de Stá lin, ou na
Chi na, de Mao-Tsé-Tung. Não é pos sí vel! 

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Exe ge se 
de V. Exª, nun ca fa lei isso na mi nha vida. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Eu é que
es tou fa lan do, pois es tou ten tan do tra du zir as pa la -
vras de V. Exª. Se o que te mos não é uma de mo cra -
cia, en tão de mo cra cia é o que ha via na Rús sia, de
Stá lin, que as sas si nou 30 mi lhões de so vié ti cos, ou
na Chi na, de Mao-Tsé-Tung, que le vou à mor te vi o -
len ta 40 mi lhões de chi ne ses. Não sei mais o que é
de mo cra cia. Para mim, há de mo cra cia hoje nos Esta -
dos Uni dos e ha via na que la épo ca, as sim como há
de mo cra cia no Bra sil. 
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Será que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so é res pon sá vel pela exis tên cia das me di das pro -
vi só ri as? Não. Os res pon sá ve is so mos nós, que vo ta -
mos uma Cons ti tu i ção, em 1988, cri an do o ins ti tu to
das me di das pro vi só ri as. Foi o Con gres so Na ci o nal, a 
Cons ti tu in te bra si le i ra, que re pre sen ta va o povo, que
in tro du ziu na Cons ti tu i ção a fi gu ra das me di das pro vi -
só ri as. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que não é o res -
pon sá vel por ela. Como cons ti tu in te, Sua Exce lên cia
deve ter vo ta do a fa vor da me di da pro vi só ria, as sim
como qua se que a una ni mi da de dos cons ti tu in tes.

No en tan to, po de-se di zer que Sua Exce lên cia
usa as me di das pro vi só ri as com de sen vol tu ra. Não
es tou lon ge de con cor dar com isso, se V. Exª de se ja
di zer tal co i sa. O Pre si den te usa fre qüen te men te as
me di das pro vi só ri as. Mas por quê? Por que, no mun -
do mo der no – to dos sa be mos – o Po der Le gis la ti vo
mais fis ca li za do que le gis la. O Po der Exe cu ti vo tam -
bém le gis la. Como te mos tido di fi cul da des em vo tar
as men sa gens go ver na men ta is, por que elas de mo -
ram em seu pro ce di men to, o Go ver no vai emi tin do as
me di das pro vi só ri as que lhe per mi tem a Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca. Sua Exce lên cia não está co me ten do
ato al gum de ex ces so le gis la ti vo, ape nas está le gis -
lan do de acor do com a Cons ti tu i ção. 

Con cor do que, de fato, há mo men tos em que se
edi ta ma i or nú me ro de me di das pro vi só ri as do que se
de ve ria edi tar. Para isso, exis te um pro je to, em tra mi -
ta ção no Con gres so Na ci o nal, li mi tan do o po der pre -
si den ci al de edi tar me di das pro vi só ri as. 

Mas da ma ne i ra como V. Exª fala, o que vão
pen sar as pes so as que es tão as sis tin do à ses são
pela te le vi são? Que a me di da pro vi só ria não é le gal,
que ela está sen do usa da de ma ne i ra ile gal pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca. É in cons ti tu ci o nal? Não, é per -
fe i ta men te cons ti tu ci o nal. Sua Exce lên cia não é res -
pon sá vel pela exis tên cia dela. Res pon sá ve is so mos
to dos nós, cons ti tu in tes, que, no Con gres so Na ci o -
nal, vo ta mos a Cons ti tu i ção, per mi tin do a edi ção de
me di da pro vi só ria. Entre tan to, an te ri or men te, já ha via 
o de cre to-lei, que é mu i to pa re ci do. 

Se na dor La u ro Cam pos, as so mei a esta tri bu na
para fa zer ou tro dis cur so e não vou se quer con se guir
fa zê-lo. E quem me ti rou da rota? V. Exª. Era um dis -
cur so ame no so bre co mér cio ex te ri or. Mas V. Exª,
pelo bri lhan tis mo que tem, con vo ca-me para esse de -
ba te.

No en tan to, tal vez eu te nha fi ca do de ven do uma 
sa tis fa ção a V. Exª, quan do re cla ma de eu ter dito que 
o eminente Se na dor La u ro Cam pos era in co e ren te. A
in co e rên cia não está exa ta men te na ca be ça do Se na -
dor La u ro Cam pos, mas na qui lo que S. Exª re pre sen ta:

as es quer das são in co e ren tes. Elas cal ci nam to dos os
go ver nos, mas quan do che gam ao po der, atu am de
ma ne i ra se me lhan te a eles. Aí está a in co e rên cia. 

Se a Esquer da as cen der ao po der – ela che ga rá 
lá um dia e até tor ce mos por isso, pois te re mos o go -
ver no de vol ta mais ra pi da men te –, ela go ver na rá
mal, pois não sabe go ver nar. A Esquer da sabe fa lar;
não sabe go ver nar. Go ver nar é um ofí cio di fí cil. Não
se go ver na com pa la vras fá ce is e bo ni tas. 

A SRA. PRESIDENTE (He lo í sa He le na. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.) 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Eu vou
con clu ir, Srª Pre si den te. 

Se na dor La u ro Cam pos, es tou fa zen do jus ti ça
ao Go ver no. Sei que não é isso que este Ple ná rio
quer ou vir nas vo zes da Opo si ção e tam bém não é
isso que a ma i o ria do povo de se ja ou vir. 

O povo está so fren do em nos so País. Sei dis so.
Estou me exi bin do de cor po in te i ro às crí ti cas da opi nião
pú bli ca, na me di da em que de fen do o Go ver no. E por
que o faço? Por que acre di to que o Go ver no está fa zen do 
um es for ço mu i to gran de para so lu ci o nar os pro ble mas
na ci o na is. Estou con ven ci do dis so. O povo so fre? So fre,
sim. Não há so fri men to ma i or do que o de sem pre go. Sei
o que é um che fe de fa mí lia che gar em casa sem ter uma 
so lu ção para os seus pro ble mas.

Então, é in dis pen sá vel que to dos nós re u na mos 
for ças para con tor nar o gra ve pro ble ma na ci o nal do
de sem pre go. Vá ri as na ções pas sa ram e es tão pas -
san do por isso. Na gran de cri se do pe tró leo – e isso
não faz mu i to tem po – os Esta dos Uni dos ti nham 12% 
de de sem pre ga dos; Por tu gal ti nha 50% da sua
mão-de-obra de sem pre ga da. Hoje, a Argen ti na exi be
ma i or nú me ro de de sem pre ga dos que o Bra sil. 

A ci ta ção des ses fa tos re sol ve o nos so pro ble -
ma? Não, mas o que que ro di zer é que esse não é um
fe nô me no ape nas bra si le i ro; essa é uma in fe li ci da de
pela qual es ta mos pas san do. E pre ci sa mos sair dela;
pre ci sa mos ven cer es sas di fi cul da des. O Pre si den te
da Re pú bli ca se es for ça nes sa di re ção e to dos aque -
les que o apói am tam bém re cla mam dele uma so lu -
ção mais rá pi da. Pre ci sa mos re to mar o de sen vol vi -
men to na ci o nal para po der mos che gar a esse de si de -
ra to po si ti vo que to dos nós de se ja mos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – V. Exª
me per mi te so men te um mi nu to de apar te?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Eu não
ne ga ria nun ca a V. Exª.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Pa re -
ce-me que há um de fe i to nes se si lo gis mo mon ta do
por V. Exª no sen ti do de que, se a es quer da é que não 
sabe go ver nar e o Bra sil che gou a esse ato le i ro em
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que se en con tra hoje, será que a es quer da é que está
no Go ver no?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Mas tudo
o que eu digo aqui da tri bu na é de fe i tu o so para V. Exª!

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Será que 
foi a es quer da que sem pre es te ve no go ver no nes te
País? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Se não fos -
se de fe i tu o so, pen sa ría mos igual, mas não pen sa mos.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – O que V.
Exª está fa zen do é, com uma bola de cris tal, pre ver
uma ca tás tro fe ain da ma i or do que essa a que V. Exª
se re fe re.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Não, a ca -
tás tro fe quem pre viu foi V. Exª, com o ne o fas cis mo para
o Bra sil. Eu não che go a esse pon to de pre ver uma ca -
tás tro fe des se ta ma nho, uma bom ba atô mi ca se ria o que 
V. Exª está pre ven do para o Bra sil e para mu i to bre ve. Eu 
me re cu so a acre di tar nes sa pos si bi li da de.

Con cluo, Srª Pre si den te, agra de cen do a to le -
rân cia de V. Exª e agra de cen do ao Se na dor La u ro
Cam pos os apar tes até es cla re ce do res. O Se na dor,
re pi to, tem a mi nha ad mi ra ção, é um pro fes sor ilus tre, 
que eu já ad mi ra va an tes de ser Se na dor da Re pú bli -
ca e por quem sem pre tive o ma i or res pe i to. Ape nas
me dis so cio, me des vin cu lo do pen sa men to po lí ti co
de V. Exª, que, no caso do Bra sil, a meu ver, é um
pen sa men to cé ti co. Vou usar ex pres sões mais do ces
para que V. Exª não se sin ta atin gi do, o que eu não
de se jo nun ca fa zer. 

É um pen sa men to po lí ti co cé ti co – não é o meu
– ima gi nar que o Bra sil está em mar cha ba ti da e mu i to 
pró xi mo do ne o fas cis mo, se ria su por que o Bra sil está 
a ca mi nho do des pe nha de i ro po lí ti co de gran des pro -
por ções. Eu não que ro che gar a esse pon to e não de -
se jo que ne nhum bra si le i ro acre di te nis so. Nós es ta -
mos vi ven do uma de mo cra cia e o que pre ci sa mos é
aper fe i çoá-la cada vez mais, e a Opo si ção tem uma
con tri bu i ção sig ni fi ca ti va a dar nes se se tor, es tou
con ven ci do dis so.

Eu sem pre pro pug nei, des ta tri bu na, pela pre -
sen ça de uma Opo si ção for te, co e ren te e até aguer ri -
da, não agres si va, que é o que te mos. Por que, sem
opo si ção, o Go ver no não pode, re al men te, co lo car-se 
no me lhor ca mi nho, nos de vi dos pa râ me tros. Enten -
do que a Opo si ção tem que ser vi gi lan te, sem o que a
de mo cra cia não se exer ce por in te i ro.

Agra de ço a V. Exª a to le rân cia.
Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) – Se na -

dor Edi son Lo bão, so li ci to a V. Exª que nos dê a hon ra 

de pre si dir a ses são, para que eu pos sa usar da pa la -
vra.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Assim o
fa rei, Exce lên cia, mas com isto V. Exª me tira a
opor tu ni da de de apar teá-la. 

A SRA. PRESIDENTE (He lo i sa He le na) –
Como V. Exª me ti rou a boa opor tu ni da de tam bém.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – V. Exª já
se en con tra va na Pre si dên cia quan do vim à tri bu na.

A Sr. He lo i sa He le na, de i xa a ca de i ra 
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Srª Se na do ra He lo i sa He le na.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, meu que ri do com pa nhe i ro La u ro
Cam pos, De pu ta do Fe de ral Re gis, eu, de fato, não
es ta va ins cri ta para fa lar hoje. Sin to-me pro fun da -
men te con tem pla da pela ma ra vi lho sa de cla ra ção
de amor à hu ma ni da de fe i ta pelo Se na dor La u ro
Cam pos em seu pro nun ci a men to. 

Entre tan to, es ti mu la da pelo dis cur so do Se na -
dor Edi son Lo bão, fiz ques tão de vir à tri bu na, até
por amor ao Bra sil, Se na dor La u ro Cam pos. 

Sou uma pes soa que ama mu i to este País.
Apren di a ob ser var as suas be le zas na tu ra is e a
dig ni da de da sua gen te; as ma ra vi lhas da Ama zô -
nia, com suas flo res exó ti cas, com seu po ten ci al de
águas, um ver da de i ro pa tri mô nio da hu ma ni da de.
Olho o meu que ri do Nor des te e suas co i sas be las,
como o rio São Fran cis co, um ver da de i ro abra ço de
Deus. E tam bém a si tu a ção de fome e de mi sé ria,
da qual tive a ter rí vel opor tu ni da de de par ti ci par na
mi nha in fân cia, a du re za da vida do povo nor des ti -
no. Mas são tan tas as co i sas ma ra vi lho sas que há
no nos so ser tão, Se na dor La u ro Cam pos: as mais
di ver sas flo res dos cac tos, que su a vi zam os es pi -
nhos; o che i ro que apa re ce com qual quer chu va,
vin do de plan tas como a ca tin gue i ra, que é mu i to fa -
mo sa ali e dá umas flor zi nhas ama re las que per fu -
mam o ser tão; a qui xa be i ra, que dá uma fru ti nha
bem pe que na, pre ta, com uma flor zi nha mi nús cu la,
bran ca, que per fu ma o en tar de cer e seu be lís si mo
pôr-do-sol. 

Te mos o nos so Cen tro-Oes te, o nos so pan ta -
nal, te mos tan tas co i sas ma ra vi lho sas no Bra sil, o
po ten ci al de re cur sos na tu ra is, o po ten ci al de áre as 
agri cul tá ve is e de re cur sos hí dri cos, a pos si bi li da de
des te País, ain da nes te sé cu lo, ser uma gran de po -
tên cia mun di al. 

Não há ló gi ca que ex pli que um país com tan tas
áre as agri cul tá ve is ser o País da fome, ser o País
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que tem a sua po pu la ção di vi di da en tre os que co -
mem e os que não co mem! Então, te nho que me
sen tir fe liz por Deus ter me dado a gra ça de vi ver
nes te Bra sil. 

Te nho mu i ta es pe ran ça tam bém, pri me i ra men -
te como pes soa. Estar aqui no Se na do tem que me
dar mu i ta es pe ran ça, é evi den te. Já con tei a V. Exª e
a esta Casa que, por mais que esse co ti di a no de tra -
ba lho, por mais que as hi e nas que es tão no Go ver no
Fe de ral, pos sam me pro vo car de ses tí mu lo, exis tem
mu i tas co i sas que me es ti mu lam. 

Cer ta vez, es ta va eu no meio de uma pra ça, em
Ma ce ió, Se na dor Edi son Lo bão, e uma cri an ça de
rua, da que las mi se rá ve is, que che i ram cola, mal tra pi -
lhas, abra çou-me e dis se: “He lo i sa, você está mo ran -
do em Bra sí lia? Você mora per to do Pre si den te da
Re pú bli ca?” Para não ser agres si va com o Pre si den -
te, brin quei e res pon di: “Mais ou me nos”. Então a cri -
an ça fa lou: “Peça ao Pre si den te da Re pú bli ca para
man dar co mi da para o povo do ser tão, por que eu vi
na te le vi são da es qui na que lá es tão mor ren do de
fome.”

Essa so li da ri e da de de uma cri an ça, que nem
pe dia para ela, fa min ta, mal tra pi lha, sem teto, deu-me 
ain da mais es pe ran ça. 

No dia da ele i ção, eu es ta va mu i to pre o cu pa da,
não sa bia se ti nha con di ções de ven cer, por que es ta -
va com pe tin do com um gran de ca ci que do PFL do
meu Esta do, que ti nha como pri me i ro su plen te um
dos ma i o res usi ne i ros do Bra sil, João Lyra. Tive o cu i -
da do tam bém de não dor mir na mi nha casa, por que
na ele i ção an te ri or ela ha via sido me tra lha da, e fui
dor mir na casa de uma pri ma, onde ha via uma Bí blia
ao lado da cama. Qu an do acor dei, abri a Bí blia, na in -
ten ção de ler um sal mo de que gos to mu i to. Mas abri
em uma ou tra pá gi na, que mos tra va o dia da vi tó ria.
Ve jam que co i sa ma ra vi lho sa! Abri em Ma te us, que
fa la va no dia da vi tó ria, jus ta men te o dia em que Deus 
apre sen ta Je sus Cris to, no alto de uma mon ta nha,
para al guns dos após to los, como o seu fi lho ele i to, o
seu fi lho pre fe ri do.

Então, te nho de ser uma mu lher che ia de es pe ran -
ça. Nas cer onde nas ci, en fren tar o que en fren tei na vida
e es tar, hoje, aqui no Se na do, que sem pre foi con si de ra -
do por essa me dío cre eli te po lí ti ca e eco nô mi ca como
uma pé ro la a ser to ca da ape nas pe los seus fi lhos! É cla -
ro que te nho que ser uma mu lher de mu i ta es pe ran ça,
mes mo sen do di fí cil ter mu i ta es pe ran ça.

E aí vol to um pou co ao dis cur so que foi pro fe ri do 
pelo Se na dor Edi son Lo bão.

Embo ra S. Exª cri ti que a exal ta ção, a mi nha tur -
ma é ou tra. É a tur ma do João Ba tis ta. É a tur ma da -

que le que di zia que é me lhor ser um tro vão para ten -
tar ser ou vi do em al gum lu gar. A mi nha tur ma não é a
dos que fi cam omis sos, ca la di nhos, cúm pli ces com a
des gra ça. Tal vez a mi nha tur ma seja igual a de Je sus
Cris to, que, quan do viu os fa ri se us, os si co fan tas den tro 
do seu tem plo, sim ples men te ven den do mer ca do ri as
sem ren der lou vo res a Deus, ex pul sou-os a chi co ta das
do lo cal, di an te da be lís si ma, da glo ri o sa, da ri so nha al -
ga zar ra das cri an ças que es ta vam no tem plo. 

Por tan to, Se nador La u ro Cam pos, não po de mos 
nem co brar que to das as pes so as te nham o mes mo
com por ta men to, por que nem no re i no ani mal exis te o
mes mo com por ta men to, o mes mo tem pe ra men to. Se 
pa rar mos para ob ser var os ani ma is, ve re mos que as
onças têm um com por ta men to; o le o par do tem um ou tro; 
os leões e os ra tos, ou tro. Os ra tos são si len ci o sos, edu -
ca dos; che gam, rou bam a nos sa co mi da, de i xam uma
do en ça e saem edu ca da men te, como se não ti ves sem
ne nhum es tí mu lo re la ci o na do à exal ta ção. 

Qu e ro di zer tam bém que acre di to no so ci a lis mo, 
Srs. Se na do res, mas não por ne nhu ma ques tão de
ro man tismo com o pas sa do. Acre di to no so ci a lis mo
por que a ma i or de mons tra ção da sua atu a li da de é o fra -
cas so do ca pi ta lis mo. Fra cas sou! Fra cas sou na in com -
pe tên cia, fra cas sou na in sen si bi li da de, fra cas sou na
mais pro fun da e per ver sa des tru i ção da hu ma ni da de.
Fra cas sou! O ca pi ta lis mo fra cas sou. Até por que se ria
no mí ni mo uma me di o cri da de teó ri ca atri bu ir a que da
do Muro de Ber lim ao fim do so ci a lis mo, por que exis te
um ou tro muro mu i to mais per ver so, mu i to mais cru el,
si len ci o so, que já ma tou mu i to mais tra ba lha do res do
que o muro de Ber lim numa di ta du ra; já ma tou mu i to
mais numa su pos ta de mo cra cia, que é o muro da tra -
ves sia Mé xi co/Esta dos Uni dos. Um muro de con cre to,
que in va de o mar e que mata tra ba lha do res da Amé ri ca
La ti na se qui se rem en trar nos Esta dos Uni dos. 

Por tan to, a mais pro fun da con vic ção que te nho
da cons tru ção de uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria,
fra ter na, so ci a lis ta quem me for ne ce não é ape nas o
pas sa do; quem me dá essa con vic ção é o pre sen te
de fome, de mi sé ria, de sub ser viên cia do Go ver no
Fe de ral ao Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal. 

Nun ca vi uma co i sa des sas! Um País des se ta -
ma nho, um País com um gi gan tes co po ten ci al para o
seu de sen vol vi men to eco nô mi co, para o seu de sen -
vol vi men to so ci al e ser com ple ta men te sub ser vi en te,
co var de men te su bor di na do aos in te res ses do ca pi tal
es pe cu la ti vo in ter na ci o nal do Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal. Se na dor La u ro Cam pos, o Fun do Mo ne tá rio 
Inter na ci o nal é fes te ja do, é lou va do, nes ta Casa;
como se fos se um só cio be ne mé ri to do Bra sil. 
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O Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, em vá ri as na -
ções do mun do, tem es pa lha do a des tru i ção da hu -
ma ni da de. Por onde ele pas sa fica a mar ca da fome,
da per ver si da de. Em to dos os pa í ses onde o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal im plan tou o seu pa co te, atu -
al men te qual é a prin ci pal ca u sa da mor te de mu lhe -
res, em pri me i ro lu gar, e de ho mens em se gun do? Tu -
ber cu lo se. 

Onde ele pas sa há uma eli te fra cas sa da, de ma -
gó gi ca, in com pe ten te e in sen sí vel. Ele des trói com -
ple ta men te o Bra sil. E é isso o que, in fe liz men te para
to dos nós, está acon te cen do hoje. 

Por tan to, che ia de es pe ran ça, como sou, es pe -
ro in clu si ve que a Esquer da, um dia, pos sa che gar
efe ti va men te à con quis ta ao me nos de ins tân ci as de
de ci são po lí ti cas. Tal vez eu não veja ne ces sa ri a men -
te a con quis ta do po der, cla ro, por que nem aqui a
Esquer da está! So mos a mi no ria da mi no ria da mi no -
ria em todo o Con gres so Na ci o nal. 

O Con gres so Na ci o nal, Deus do Céu, Se na dor,
se cum pris se suas sim pló ri as obri ga ções cons ti tu ci o -
na is, o Pre si den te não se ria mais Pre si den te. E não
pe las con cep ções ide o ló gi cas que te nho. Se cum pris -
se pelo me nos o art. 85 da Cons ti tu i ção, Sua Exce lên -
cia já es ta ria en qua dra do em cri me de res pon sa bi li -
da de; já es ta ria fora da Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Não te nho dú vi da. E não se ria pela mi nha iden ti da de
ide o ló gi ca; mas sim ples men te por res pe i to à or dem
ju rí di ca vi gen te, à cor rup ção mons tru o sa, ver go nho -
sa do pro ces so de pri va ti za ção des te País. 

A aber tu ra des va i ra da pro mo vi da pelo Go ver no
Fe de ral des tru iu par ques pro du ti vos in te i ros, des tru iu
a in dús tria, des tru iu a agri cul tu ra, des tru iu pos tos de
tra ba lho.

As pa la vras re la ci o na das ao de sem pre go po -
dem ser ver ba li za das da mes ma for ma. Por isso a po -
pu la ção não acre di ta em po lí ti co. É exa ta men te por
isso! Na hora de ver ba li zar, to dos ver ba li zam as mes -
mas pa la vras. To dos se apre sen tam como se es ti ves -
sem com os seus co ra ções ma chu ca dos em re la ção
à fome, à mi sé ria, à po bre za e ao so fri men to de mi lha -
res de pes so as. Alguns se in dig nam, al guns vão à
luta para ten tar trans for mar essa re a li da de, e ou tros
se omi tem. Não são omis sos e oti mis tas, Se na dor La -
u ro Cam pos. O oti mis mo não se dá sim ples men te
por que não co nhe cem a re a li da de; é por que co nhe -
cem a re a li da de per ver sa, é por que usu fru em das be -
nes ses des sa re a li da de per ver sa. 

O oti mis ta po bre, a cri an ça de rua, que me pede,
num ges to de es pe ran ça, para pro te ger ou tros tão mi se -
rá ve is quan to ele é uma co i sa. Mas mu i tos dos ou tros
que dis cur sam o oti mis mo não é por que não co nhe cem

a re a li da de de fome, de dor, de des tru i ção e de cor -
rup ção ver go nhosa nes te País. Não é por isso. É por -
que usu fru em dela; usu fru em de toda essa si tu a ção
ter rí vel em que o País se en con tra, des sa des tru i ção
do pa tri mô nio na ci o nal, des sa des tru i ção da nos sa
Pá tria. 

Fico mais in dig na da sabe por quê? Por que o
País não é do Fer nan do Hen ri que, o País não é do
PFL, nem do PMDB, nem do PT. O País é a Pá tria de
mi lhões de bra si le i ros, é o fu tu ro dos nos sos fi lhos, é
o fu tu ro dos nos sos ne tos. É o fu tu ro das cri an ças mi -
se rá ve is, é o fu tu ro dos sem-terra que pe ram bu lam
pe las es tra das, por que o Go ver no Fe de ral é co var de,
não tem con di ção de ocu par mais de um mi lhão de
hec ta res im pro du ti vos, por que não en fren ta a co var -
dia das cer cas do la ti fún dio.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – V. Exª
me per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Eu não
te ria pa la vras para tra du zir a mi nha ad mi ra ção, o meu 
res pe i to e qua se in ve ja de V. Exª – não gos to de di zer
que sou in ve jo so, por que eu não es ta ria sen do fiel a
mim mes mo. Essa in ve ja que sen ti mos quan do sa be -
mos que não po de re mos che gar lá; lá onde a sua
exal ta ção sa gra da a con duz. Em re la ção à su ges tão
fe i ta so bre a mi nha mo des ta pes soa no pro nun ci a -
men to do ilus tre Se na dor Edi son Lo bão – S. Exª su -
ge riu que eu fos se Mi nis tro de qual quer Pas ta e que
V. Exª fos se Mi nis tra do Pla ne ja men to –, não acre di to
em pes so as. Te mos que in di vi du a li zar. Em um mun do 
in di vi du a lis ta, te mos que in di vi du a li zar as cul pas e as
res pon sa bi li da des. Em um go ver no des pó ti co e au to -
ri tá rio, ob vi a men te a fi gu ra em ble má ti ca é aque la que 
as su me o po der to tal, aque la que co lhe as con quis tas 
sus pe i tas des se go ver no; tem de ser, en tão, o Pre si -
den te da Re pú bli ca. Sua Exce lên cia é que tem de
ser o ob je to de nos sa crí ti ca. Cre io que pode ha ver
me lho res e pi o res pre si den tes da Re pú bli ca. E que,
hoje, no Bra sil, com par ti lho não ape nas da exal ta ção 
de V. Exª, mas vejo na sua pes soa, na sua co ra gem,
no seu bri lho, na sua ca pa ci da de de per ce ber a re a li -
da de e tra du zi-la sem te mor, no seu des res pe i to
para com esta di ta du ra en cra va da nas ins ti tu i ções. É 
uma di ta du ra muda. Ou tro dia o Pre si den te da Re pú -
bli ca dis se que não é com gri to que se faz a de mo cra -
cia. Mas é com o si lên cio que se faz a di ta du ra, sim
se nhor! Assim, para ter mi nar e sin te ti zar, já que meu
apar te não deve ser lon go, eu gos ta ria que V. Exª
fos se não Mi nis tra do Pla ne ja men to mas Pre si den te
da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Iría mos
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mos trar que a ou tra par te, esta par te que foi tão des -
de nha da e des pre za da, a fe mi ni na, tem mu i to mais
dig ni da de, ca pa ci da de e sen si bi li da de hu ma na do
que os ho mens em bru te ci dos des te País.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) – É
evi den te que eu ja ma is po de ria sê-lo, Se na dor La u ro
Cam pos,. Mas que ro que V. Exª sa i ba da ad mi ra ção
que te nho por V. Exª como com pa nhe i ra. Sem pre digo,
quan do em al guns mo men tos V. Exª não se en con tra
pre sen te, por mo ti vo de do en ça, que fal ta uma par ce la 
de oxi gê nio nes ta sala. Até por que quan do vejo os
seus ca be los bran cos, a sua dig ni da de, a sua co ra -
gem, a sua ju ven tu de, isso me ins pi ra, cada vez mais, 
a lu tar para con se guir che gar aos seus belíssi mos e
jo vens se ten ta anos sem me do brar, sem me cur var,
sem me ajo e lhar co var de men te di an te da que les que
pen sam que são tudo, que po dem tudo – mas a vida se
en car re ga, efe ti vamen te, de des tru ir essa ar ro gân cia.

Espe ro que um dia um pro je to de mo crá ti co e
po pu lar che gue ao po der nes te País. Eu acre di to nis -
so. Te nho a con vic ção de que, mes mo que eu não pos -
sa vê-lo, os bis ne tos dos meus bis ne tos po de rão com -
par ti lhar de uma so ci e da de rica de pão e de fe li ci da de
para to dos, uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria, fra ter na e
so ci a lis ta. A Esquer da tem pro je tos para isso. Às ve -
zes, eu acho mu i to in te res san te – sei que é me di o cri -
da de e fal ta de in for ma ção – ouço al guns re pre sen -
tan tes do Go ver no ou o pró prio Go ver no Fe de ral di zer 
que a Esquer da não tem pro je tos nem pro pos tas. Há
cen te nas de pro je tos e de pro pos tas. É evi den te que
não se tra ta de pro je tos po lí ti cos que se ade qüem ao
en tre guis mo es ta be le ci do pelo Go ver no Fe de ral, à
luz, evi den te, do pa ra si to i dis mo do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal.

Agra de ço a V. Exª pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há

mais ora do res ins cri tos. 
O Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou

dis cur so à Mesa para ser pu bli ca do, na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos os
bra si le i ros que ha bi tam as re giões lon ge da cos ta li to -
râ nea – como nós, no Esta do do To can tins – co nhe -
cem os ma les de cor ren tes da fal ta de con su mo de
iodo, como o bó cio, que ca rac te ri za-se por enor mes
ca ro ços que cres cem em vol ta do pes co ço.

Essa mo lés tia, além de ou tras si mi la res, es ta va
pra ti ca men te er ra di ca da, des de que tor nou-se obri ga tó -
ria a adi ção de iodo ao sal con su mi do pela po pu la ção.

No en tan to, como de nun ci ou re cen te men te o
jor nal Cor re io Bra zi li en se, aliás, pres tan do um ex ce -
len te ser vi ço à sa ú de pú bli ca des te País, os pro du to -
res de sal en tre 1995 e 1998 têm for ne ci do aos con -
su mi do res enor mes quan ti da de de sal sem iodo.

Em con se qüên cia, cri an ças e ado les cen tes vêm 
sen do aco me ti dos de ma les como de fi ciên cia men tal, 
sur dez, di fi cul da des de apren di za do, além de de sen -
vol ve rem o bó cio.

Con so an te da dos a que o jor nal teve aces so, de
acor do com pes qui sa pro mo vi da pelo Mi nis té rio da
Sa ú de en tre 1994 e 1995, en tre 179 mil es tu dan tes,
59 mil apre sen ta vam de fi ciên cia de iodo e, des tes,
nove mil ti nham ca rên cia agu da des se ele men to.

Em Pa ra nã, por exem plo, no nos so Esta do do
To can tins, to dos os alu nos apre sen ta ram ca rên cia de
iodo. Estan do su je i tos a ma les ir re ver sí ve is. Não é à
toa que, no ano le ti vo pas sa do, 35% dos alu nos da
rede mu ni ci pal de en si no fo ram re pro va dos, ín di ce
duas ve zes ma i or que a mé dia na ci o nal. Em ver da de,
Sr. Pre si den te, é no mí ni mo cri mi no sa a ati tu de dos
pro du to res de sal, que vêm ig no ran do a obri ga to ri e -
da de de adi ção de iodo ao pro du to.

Toda uma ge ra ção está sen do con de na da a ser
por ta do ra de gra vís si mas en fer mi da des ou de fi ciên ci -
as, de vi do a esse pro ce di men to ig nó bil.

Po de mos e de ve mos co brar do Go ver no Fe de -
ral, es pe ci al men te do Mi nis té rio da Sa ú de, pro vi dên -
ci as as mais ur gen tes no sen ti do de que a pro i bi ção
de ven da de sal sem iodo, que vi go ra des de os idos
de 1956, seja cum pri da.

É inad mis sí vel que mi lha res de cri an ças e ado -
les cen tes es te jam su je i tos aos ma les con se qüen tes
da fal ta de iodo no or ga nis mo, por má-fé dos pro du to -
res de sal e inép cia do Go ver no.

Fi na li zan do, de se ja mos nos con gra tu lar com o
jor nal Cor re io Bra zi li en se, por re por ta gem de ta ma -
nha im por tân cia de no mi na da “A Amar ga Tra gé dia do
Sal” e pelo fun da men tal ser vi ço pres ta do ao País.

Era o que tí nha mos a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e
54mi nu tos.)

)
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